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STUDII 
 
Urcuşul duhovnicesc pe scara virtuţilor în gândirea mistică a 

Sfântului Maxim Mărturisitorul 
 
 
 

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

 
Cuvinte cheie: Sf. Maxim Mărturisitorul, virtute, lăcomie, mândrie 
Keywords: St. Maximus the Confessor, virtue, covetousness, pride  

 
Rădăcina vieţii pătimaşe: iubirea de sine 
În scrierile Sfântului Maxim, locul iubirii de sine (filavtia) în raport 

cu patimile este aproape similar cu cel al dragostei (agape), în relaţie cu 
virtuţile. Iubirea de sine oferă o descriere sumară a unei atitudini generale 
care îşi găseşte expresia în toate patimile. Dar totodată, cel puţin în unele 
cazuri, ea este considerată şi una dintre patimi, baza sau vârful tuturor. 
Locul dragostei diferă de cel al iubirii de sine în aceea că dragostea nu este 
considerată niciodată cea dintâi dintre virtuţi, ci mai degrabă culminarea lor. 
Cu toate acestea, ca expresii fundamentale a două atitudini opuse ale 
omului, iubirea de sine şi dragostea îşi corespund una alteia. De fapt 
corespondenţa celor doi termeni arată că, în vreme ce dragostea este în 
acord cu scopul vieţii omului, iubirea de sine, corespondentul ei negativ, 
reprezintă, după părerea Sfântului Maxim, un eşec în recunoaşterea acestui 
adevăr şi astfel o rea întrebuinţare a capacităţii naturale a omului de a afla ce 
este mai bine pentru el. Dragostea implică o relaţie adevărată cu Dumnezeu 
şi cu scopul şi cu principiul omului, relaţie ce serveşte funcţiei lui de 
mediator şi coordonează microcosmosul uman; iar iubirea de sine este 
pervertirea acesteia, este sursa tiraniei patimilor şi a dezordinii umane. 
Sfântul Maxim prezintă definiţii diverse şi distincte ale iubirii de sine, mai 
ales în relaţia ei cu alte patimi.2 Iubirea de sine este:  

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 LARS THUNBERG, Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. 
Sophia, Bucureşti 2005, p. 258. Vezi şi Pr. prof. DUMITRU BELU, „Sensul creştin al 
iubirii faţă de sine”, în Studii Teologice, anul 1957, nr. 7-8, pp. 497-529. Distanţarea 
egoistă de Dumnezeu, deturnarea iraţională de către om a facultăţilor sale naturale exclusiv 
spre trup şi aspectul material al naturii create, cu repercusiuni profund negative în planul 
relaţiilor sociale, a creat şi în om o gravă dezbinare internă între elementele naturii sale 
compuse, dezbinare păcătoasă care a culminat în moarte. Facultăţile naturale ale sufletului 
au fost serios afectate prin abuzul lor egoist şi iraţional repetat la care au fost supuse prin 
pervertirea capacităţii de autodeterminare gnomică a omului, fără a se putea însă vorbi de o 
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a) maica patimilor: „Cel ce a lepădat de la sine pe maica patimilor, 
adică iubirea trupească de sine (filavtia), uşor leapădă, cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi pe celelalte, ca mânia, întristarea, pomenirea răului şi cele ce 
urmează. Iar cel ce e stăpânit de cea dintâi e rănit şi de-a doua, chiar dacă 
nu vrea. În iubirea trupească de sine este patima îndreptată spre trup”.3 

b) marea păcatelor: „Păzeşte-te de maica păcatelor (relelor), de 
iubirea de sine, care este iubirea neraţională a trupului. Fiindcă din 
aceasta se nasc, după toate semnele, cele dintâi trei gânduri pătimaşe, care 
sunt şi cele mai generale: al lăcomiei pântecelui, al iubirii de argint şi al 
slavei deşarte. Căci acestea îşi au prilejurile din aşa zisa trebuinţă 
neapărată a trupului. Din ele se naşte toată lista patimilor. Trebuie prin 
urmare, cum s-a zis, să ne păzim în chip necesar şi să ne războim cu ea cu 
multă trezvie. Căci stârpită fiind aceasta, se stârpesc totodată toate 
gândurile ce se nasc din ea”.4  

c) obârşia tuturor patimilor: „Iubirea trupească de sine, cum s-a spus 
adeseori, e pricina tuturor gândurilor pătimaşe. Căci din ea se nasc cele 
trei gânduri mai generale ale poftei: al lăcomiei pântecelui, al iubirii de 
argint şi al slavei deşarte. La rândul lor, din lăcomia pântecelui se naşte 
gândul curviei; din iubirea de argint gândul lăcomiei şi al zgârceniei; iar 
din slava deşartă, gândul mândriei. Şi toate celelalte gânduri izvorăsc din 
aceste trei: al mândriei, al întristării, al pomenirii răului, al deznădejdii, al 
pizmei, al bârfelii şi celelalte. Aceste patimi leagă mintea de lucrurile 
materiale şi o ţin la pământ, stând cu toate deasupra ei asemenea unui 

 
corupţie totală sau de o distrugere a raţiunii sau legii naturale a firii omeneşti. Pentru 
redresarea lor conform firii, Dumnezeu a intervenit în providenţa Sa, mai întâi, prin 
poruncile cuprinse în Legea scrisă a Vechiului Testament, dar restaurarea lor deplină s-a 
realizat abia prin Iconomia Întrupării, Ispitirilor şi Patimilor Cuvântului lui Dumnezeu 
întrupat, Care a depăşit în ele turnura lor perversă şi iraţională instaurată prin filavtia şi a 
reînnoit întru Sine puterea iubirii agapice pe care a realizat-o în natura Sa umană, în mod 
exemplar, în toate cele trei direcţii indicate de raţiunea firii: spre Dumnezeu, semeni şi spre 
lume, revendicând-o ca Lege a harului oamenilor prin întreita poruncă a iubirii (Matei 22, 
37-39). Astfel că abia în Mântuitorul Hristos, ca sursă de putere dumnezeiască şi model etic 
exemplar realizat, omul a câştigat posibilitatea de a-şi activa pe deplin energiile naturii sale 
în sensul originar indicat de raţiunea firii sale, unindu-se cu Dumnezeu şi cu semenii în 
unitatea armonioasă a elementelor naturii sale ca fiu al lui Dumnezeu, prin har, frate după 
fire al tuturor oamenilor şi păstor şi preot al creaţiei. Întreita poruncă a iubirii agapice nu 
face deci altceva decât să reclame la modul imperativ, aparent numai din exterior, realizarea 
de sine autentică, personal-comunitară, a existenţei umane în sensul revendicat deja la nivel 
ontologic-creaţional de însăşi raţiunea firii umane SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, 
„Epistolele 2 şi 3 către Ioan Cubicularul. Despre iubirea agapică”, prezentare şi traducere 
drd. Ioan I. Ică jr., în Mitropolia Ardealului, 1988, nr. 1, p. 43). 
3 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 80. 
4 IBIDEM, p. 92. 
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bolovan foarte greu, ea fiind prin fire mai uşoară şi mai sprintenă ca 
focul”.5  

Putem vedea că iubirea de sine dă naştere la alte patimi, din care se 
dezvoltă toate celelalte. Prima odraslă a iubirii de sine este fie iubirea de 
arginţi, fie slava deşartă. Ele sunt izvorul tuturor păcatelor şi al patimilor. 
Iubirea de sine este opusul iubirii dăruitoare şi jertfelnice, fiind o rea 
întrebuinţare a capacităţii naturale a omului de a afla ce este mai bine pentru 
el. Dragostea implică o relaţie adevărată cu Dumnezeu, relaţie ce serveşte 
funcţiei omului de mediator şi coordonator al microcosmosului uman, pe 
când iubirea de sine este pervertirea acesteia, este sursa tiraniei patimilor şi 
a dezordinii umane. Sfântul Maxim crede că omul, compus din trup şi suflet, 
formează un microcosmos ce reflectă în alcătuirea lui lumea creată. Prin 
această statură a sa el are chemarea de a fi mediator între toate cele ce sunt 
despărţite şi dezbinate. Căderea în păcat a împiedicat pe om să-şi 
împlinească misiunea, întorcându-i atenţia de la principiul propriei naturi, de 
la propriul său centru integrator. În această stare el a ales să urmeze plăcerea 
simţurilor în locul adevăratei sale plăceri duhovniceşti. Aşa a şi căzut pradă 
mulţimii de patimi, care-i stârnesc părţile pătimitoare ale sufletului şi-i 
tulbură mintea. Deci, omul ca microcosmos reflectă varietatea lumii create, 
cu aplicare atât negativă, în raport cu efectul dezintegrator al diverselor 
patimi şi păcate, cât şi cu aplicare pozitivă, în raport cu efectul reintegrator 
al unei vieţi ascetice, în care virtuţile abundă în varietatea şi în diversitatea 
lor.6 

Distanţarea egoistă de Dumnezeu, deturnarea iraţională de către om 
a facultăţilor sale naturale exclusiv spre trup şi aspectul material al naturii 
create, cu repercusiuni profund negative în planul relaţiilor sociale, a creat şi 
în om o dezbinare internă gravă între elementele naturii sale compuse, 
dezbinare păcătoasă care a culminat în moarte. Facultăţile naturale ale 
sufletului au fost serios afectate prin abuzul lor egoist şi iraţional repetat la 
care au fost supuse. Pentru redresarea lor Dumnezeu a intervenit, în 
providenţa Sa, mai întâi, prin poruncile cuprinse în legea scrisă a Vechiului 
Testament. Restaurarea lor deplină s-a realizat abia prin Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, răstignirea şi Învierea Lui, acte care au depăşit în ele turnura 
perversă şi iraţională instaurată prin patimi. Mântuitorul nostru, Lumina 
adevărului care luminează tuturor, ca Dumnezeu cuprinde totul şi descoperă 

 
5 IBIDEM, p.114.  
6 LARS THUNBERG, Antropologia teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul: 
Microcosmos şi mediator, p. 257. Omul este pus să aleagă între tirania patimilor care 
dezintegrează natura umană şi raţiunea comună a naturii care unifică umanitatea, 
manifestată prin diversitatea virtuţilor. Tirania patimilor trebuie învinsă prin cultivarea 
raţională şi ascetică a „naturii” umane care trebuie păstrată „curată şi neîntinată, fără ură şi 
dezbinare”. Vezi şi Diac. IOAN ICĂ jr., Mystagogia Trinitatis..., pp. 424-425. 
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deodată în lucrarea Sa mântuitoare raţiunile adevărate şi atotgenerale ale 
Providenţei şi Judecăţii. Prin aceste atribute, El „conservă lucrurile în care 
constă taina mântuirii noastre, hotărâtă mai înainte de toate veacurile şi 
înfăptuită în cele din urmă dintre timpuri şi jertfa crucii”.7 De aici 
înţelegem că Sfântului Maxim consideră Înomenirea Cuvântului conformă 
cu Providenţa şi vestitoare a Judecăţii prin cruce în Înviere.8 Deci, în 
iconomia Sa mântuitoare Domnul Hristos a reînnoit întru Sine puterea 
iubirii agapice pe care a realizat-o în natura Sa umană în mod exemplar în 
toate cele trei direcţii indicate de raţiunea firii: spre Dumnezeu, semeni şi 
lume. În felul acesta El a adus harul mântuitor oamenilor prin întreita 
poruncă a iubirii.9 Deci, abia în Mântuitorul Iisus Hristos, ca sursă de putere 
dumnezeiască şi model moral realizat exemplar, omul a câştigat posibilitatea 
de a-şi activa pe deplin energiile sale naturale în sensul originar indicat de 
raţiunea firii sale. El s-a unit astfel cu Dumnezeu şi cu semenii în unitatea 
armonioasă a elementelor naturii sale, devenind fiu al lui Dumnezeu, prin 
har, frate după fire al tuturor oamenilor, păstor şi preot al creaţiei. Ca atare, 
întreita poruncă a iubirii agapice nu face altceva decât să proclame 
realizarea de sine autentică, personal-comunitară, a existenţei umane în 

 
7 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 379-380. 
8 Sfântul Maxim (în IBIDEM, pp. 380-381) spune referitor la această legătură dintre 
Providenţă şi Judecată: „Domnul a primit întâi Întruparea cu voia prin bunătatea Sa, ca 
Cel Ce este prin fire Mântuitorul tuturor; iar pe urmă a răbdat patimile de bunăvoie ca 
Răscumpărător. Căci nu S-a făcut Dumnezeu om de mai înainte ca să pătimească, ci ca să-l 
mântuiască pe om prin patimi, întrucât acesta se făcuse robul lor prin călcarea poruncii 
dumnezeieşti, după ce la început fusese nepătimitor. Aşadar la dreapta se află taina 
Întrupării Cuvântului, cea conformă Providenţei. Ea înfăptuieşte prin har îndumnezeirea 
mai presus de fire a celor ce se mântuiesc, îndumnezeire hotărâtă mai înainte de veacuri, la 
care nu se va putea ridica după fire nicio raţiune a făpturilor. Iar la stânga stă taina 
pătimirii de viaţă făcătoare a lui Dumnezeu, Care a voit să pătimească după trup. Ea este 
conformă Judecăţii şi pricinuieşte pe de o parte desfiinţarea desăvârşită a tuturor 
însuşirilor şi mişcărilor, care au pătruns în fire împotriva firii prin neascultare şi 
înfăptuieşte pe de alta restaurarea deplină a tuturor însuşirilor şi mişcărilor conforme cu 
firea de la început. În urma acestei restaurări nu se va mai afla în făpturi nicio raţiune 
ştirbită şi falsificată. Acestea, adică Providenţa şi Judecata, sau Întruparea şi patima, pe 
de o parte pentru neclintirea, curăţia şi incompatibilitatea virtuţii şi a statorniciei 
bărbăteşti cu fapta, iar pe de alta pentru strălucirea şi transparenţa contemplaţiei şi a 
cunoaşterii tainice, au fost asemănate de Prooroc cu doi munţi de aramă, din care au ieşit, 
asemenea unor care cu cai (Zaharia 6, 1), cele patru Evanghelii, care au străbătut şi au 
ocolit tot pământul şi au vindecat rana din neascultarea lui Adam, făcând să se odihnească 
prin credinţă şi bunăvieţuire Duhul lui Dumnezeu peste ţara de la miazănoapte, adică peste 
neamurile asupra cărora stăpânea negura neştiinţei şi peste firea asupra căreia domnea 
silnic întunericul păcatului. Sfintele Evanghelii reprezintă forţa celor patru virtuţi 
generale, care odihneşte prin împlinirea poruncilor, Duhul lui Dumnezeu în tot trupul”. 
9 Matei 22, 37-39. 
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sensul revendicat deja la nivel ontologic-creaţional de înseşi raţiunea firii 
umane.  

Sfântul Maxim prezintă definiţii diverse şi distincte ale iubirii de 
sine, cu diferite ocazii, mai ales în relaţia acesteia cu alte patimi. În mare, 
aceste definiţii se găsesc în Capitole despre dragoste şi Răspunsuri către 
Talasie,10 de unde aflăm că iubirea de sine este „maica patimilor”. Iubirea 
de sine trebuie evident văzută ca o afecţiune exagerată faţă de trup, fiind 
efectiv o slăbiciune trupească a simţurilor. Acest ataşament pătimaş al 
omului este o iubire iraţională pentru trup sau a trupului pentru lucrurile 
materiale.11 De aceea spune Sfântul Maxim: „Când birui vreuna din 
patimile mai necinstite, de pildă lăcomia pântecelui, sau curvia, sau mânia, 
sau lăcomia, îndată se repede asupra ta gândul slavei deşarte. Iar de birui 
şi pe acesta îi urmează cel al mândriei”.12 Sfântul Maxim consideră că 
ucigaşul „Cain este legea trupului, cea dintâi pe care o naşte Adam după 
ce-a călcat porunca dumnezeiască. Iar Abel este cugetul duhului, pe care-l 
naşte tot acela mai pe urmă prin căinţă. Pe acesta îl ucide Cain, fiindcă a 
ieşit la contemplarea naturii înainte de a dobândi deprinderea desăvârşită 
în acest scop. Dar cine va omorî pe Cain se va dezlega de şapte 
răzbunători, zice Dumnezeu.13 Pe el îl numeşte în Evanghelie tot Dumnezeu 
«duh viclean», «care ia cu sine şapte duhuri mai rele decât el».14 Acesta 
este poate gândul iubirii trupeşti de sine, sau al lăcomiei pântecelui, căruia 
îi urmează totdeauna gândul curviei şi al iubirii de arginţi, al întristării şi al 
mâniei, al trândăviei deşarte şi al mândriei. Deci, cel ce ucide pe Cain, 
adică lăcomia pântecelui, a ucis împreună cu ea şi patimile, care odrăslesc 
în urma ei, după cuvântul: «Cel ce va ucide pe Cain, se va dezlega de şapte 
răzbunări»”.15  

Cum vedem, există o legătură clară între această patimă şi „pământul 
blestemat în faptele lui Adam, necontenit blestemat prin faptele lui, adică 
prin patimile minţii lipită de pământ… Din trup îi răsar omului plăcerii 
stricăcioase, grijile şi gândurile, ca nişte spini şi marile ispite şi primejdii, 
ca nişte mărăcini. Iar acestea îl împung din toate părţile prin raţiune, prin 
poftă şi prin mânie, încât abia poate să-şi îngrijească şi să-şi întreţină 
sănătatea şi bunăstarea trupului, ca pe o iarbă ce se veştejeşte”.16 Deci, 

 
10 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, „Epistolele 2 şi 3 către Ioan Cubicularul. Despre 
iubirea agapică”, p. 43. Pr. prof. DUMITRU BELU, „Sensul creştin al iubirii faţă de 
sine”..., pp. 497-529.  
11 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste, III, 8.  
12 IDEM, Capitole despre dragoste..., p. 115.  
13 Facerea 4, 15. 
14 Matei 12, 45. 
15 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., p. 205. 
16 IBIDEM, pp. 51-52. 
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înclinarea spre rău şi iubirea de sine arată întrebuinţarea greşită din partea 
omului a capacităţii sale naturale pentru plăcerea duhovnicească şi o 
preferinţă pentru plăcerea senzuală.  

Sfântului Maxim, cum vedem, consideră că patimile şi păcatele se 
condiţionează unele pe altele şi toate sunt expresii ale patimii fundamentale: 
iubirea de sine. Pe fondul acesta pare clar că o viaţă pătimaşă se 
caracterizează printr-un proces de dezintegrare a fiinţei umane. Diversele 
feluri de rea întrebuinţare a facultăţilor omului se condiţionează unele pe 
altele şi se întăresc reciproc, dar numai spre distrugerea unităţii structurii 
umane compuse. Nicio patimă nu îl satisface pe om, şi de aceea ea duce la 
alte patimi; şi toate patimile, mai ales cele ale facultăţii concupiscente 
(epithymia) şi ale celei raţionale (nous), îl despart pe om de Dumnezeu. 
Patimile îl despart pe om şi de semenul său, mai ales cele legate de 
facultăţile irascibile (thymos), cu ramificaţiile lor. Distrugerea unităţii 
umane este contrară scopului pe care Dumnezeu l-a pus în om. Deci, iubirea 
de sine, maica tuturor patimilor, stă la baza căderii omului şi la pervertirea 
capacităţii sale naturale pentru plăcere duhovnicească. Omul caută de atunci 
plăcerile senzuale, aşa cum sunt ele oferite de lumea simţurilor în 
diversitatea lor multiplă. Datorită iubirii de sine omul a ales să-şi caute 
plăcerea în lume şi nu în Dumnezeu. Dar acest lucru, contrar naturii sale, a 
făcut ca omul să cadă pradă unei dispute a plăcerii şi a durerii, care 
caracterizează viaţa omului adamic. Iată ce spune Sfântul Maxim despre 
această contradicţie sufletească: „Păcatul amăgind la început pe Adam, l-a 
înduplecat să calce porunca dumnezeiască. Prin aceasta dând fiinţă 
plăcerii, iar prin plăcere sălăşluindu-se pe sine în însuşi adâncul firii, a 
osândit la moarte întreaga fire, împingând prin om toată firea celor create 
spre destrămare prin moarte. Căci aceasta a plănuit-o diavolul cel viclean, 
semănătorul păcatului şi tatăl răutăţii, care prin mândrie s-a înstrăinat pe 
sine de slava dumnezeiască, iar din invidie faţă de noi şi faţă de Dumnezeu, 
l-a scos pe Adam din Rai: să nimicească lucrurile lui Dumnezeu şi să 
împrăştie cele ce au fost aduse la existenţă. Fiindcă ne pizmuieşte păcatul 
nu numai pe noi, pentru slava ce-o primim de la Dumnezeu din pricina 
virtuţii, ci şi pentru Dumnezeu pentru puterea prealăudată ce o are în ochii 
noştri din pricina mântuirii. 

Deci, toată firea noastră este stăpânită de moarte din pricina 
căderii. Iar motivul stăpânirii era plăcerea, care, luându-şi începutul dintr-o 
neascultare, se menţine de-a lungul întregului lanţ de naşteri naturale. Din 
pricina acestei plăceri a fost adusă moartea ca osândă peste fire. Dar 
Domnul, făcându-Se om şi neprimind ca anticipaţie a naşterii sale după 
trup, plăcerea necuvenită, pentru care a fost adusă peste fire osânda 
cuvenită a morţii, dar primind cu voia după fire moartea în trăsătura 
pătimitoare a firii, adică suferind-o, a răsturnat rostul (întrebuinţarea) 
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morţii, nemaiavând aceea în El rostul de osândă a firii, ci a păcatului. Căci 
nu era cu putinţă ca în Cel Ce nu şi-a luat Naşterea din plăcere să fie 
moartea osândă a firii. Drept aceea în El a avut rostul să desfiinţeze păcatul 
protopărintelui, din pricina căruia stăpânea peste toată firea frica morţii. 

Căci, dacă în Adam moartea a fost osândă a firii, întrucât aceasta 
şi-a luat ca obârşie a naşterii ei plăcerea, pe drept cuvânt moartea în 
Hristos a devenit osândă a păcatului, firea recăpătând din nou în Hristos o 
obârşie liberă de plăcere. Astfel, precum în Adam păcatul din plăcere a 
osândit firea la stricăciune prin moarte şi cât a stăpânit el a fost vremea în 
care firea era osândită la moarte prin păcat, tot aşa în Hristos a fost cu 
dreptate ca firea să osândească păcatul prin moarte şi să fie vremea în care 
să înceapă a fi osândit păcatul la moarte, pentru dreptatea dobândită de 
fire, care a lepădat în Hristos cu totul naşterea din plăcere, prin care se 
întinsese peste toţi cu necesitate osânda morţii ca o datorie. Deci, aceeaşi 
moarte, în Adam este o osândă a firii de pe urma păcatului, iar în Hristos o 
osândă a păcatului de pe urma dreptăţii. Căci cel ce suferă moartea ca o 
osândă a firii de pe urma păcatului său, o suferă după dreptate. Dar cel ce 
nu o suferă de pe urma păcatului său, primeşte de bunăvoie moartea adusă 
în lume de păcat spre desfiinţarea păcatului, dăruind-o mai degrabă din 
iconomie firii ca un har spre osândirea păcatului. 

Deci, precum din pricina lui Adam, care a înfiinţat prin neascultare 
legea naşterii din plăcere şi drept urmare a acesteia moartea ca osândă a 
firii, toţi cei ce aveau existenţă din Adam, după legea naşterii din plăcere, 
aveau în chip necesar şi fără să vrea, îngreunată virtual cu naşterea şi 
moartea ca osândă a firii şi deci atunci era vremea în care firea era 
osândită prin păcat, întrucât stăpânea peste fire legea naşterii prin plăcere, 
tot aşa din pricina lui Hristos, Care a smuls din fire cu totul legea naşterii 
prin plăcere şi prin urmare rostul morţii ca osândă a firii, primind-o de 
bună voie numai ca osândă a păcatului, toţi cei ce s-au renăscut cu voia din 
Hristos prin baia renaşterii în Duh şi au lepădat prin har naşterea de mai 
înainte prin plăcere din Adam şi păzesc harul nepăcătuirii de la botez şi 
puterea nemicşorată şi neîntinată a înfierii tainice în duh, prin legea 
poruncilor evanghelice, au în ei după cuviinţă moartea (întrebuinţarea 
morţii) ce se lucrează prin osânda păcatului.17 Ei au apucat vremea în care 

 
17 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., p. 341-344. Moartea 
lui Adam, ca şi moartea lui Hristos, e nu numai un eveniment final care încheie viaţa 
pământească a omului, ci o putere activă, care omoară, cea dintâi firea, cea de-a doua 
păcatul. Fiecare din aceste morţi e dată ca putere, cea din Adam în naşterea din plăcere, 
cea din Hristos în înfierea după har. Şi fiecare trece din potenţă în realitate actuală, 
lucrându-se, cea dintâi prin continuarea vieţuirii în plăcere, cea de-a doua prin 
împlinirea poruncilor. Mai bine zis, nu e o altă şi altă moarte, ci moartea cea dintâi, a 
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se osândeşte prin har păcatul în trup. Iar osândirea aceasta are loc în 
general după fire, pentru marea taină a Înomenirii, chiar din vremea 
Întrupării, iar în special, după plecarea prin har, din vremea când primeşte 
fiecare prin botez harul înfierii. Prin acest har, lucrat (actualizat) în chip 
voluntar prin împlinirea poruncilor, având la început numai naşterea în 
duh, suportă fiecare prin multe pătimiri, moartea (întrebuinţarea morţii) 
spre osânda păcatului”.18 

Cum constatăm din cele expuse de Sfântul Maxim această experienţă 
a plăcerii şi a durerii dovedeşte că omul căzut este întotdeauna împins să 
caute plăcerea, care nu îl va satisface niciodată şi să încerce să evite durerea 
ce urmează acesteia. Ca atare, alipirea iraţională de trup, care constituie în 
primul rând iubirea de sine, duce la toate celelalte patimi, al căror sfârşit 
este mândria.19 De aici înţelegem că patimile au un efect dezastruos asupra 
omului, deoarece distrug ordinea şi buna întrebuinţare a facultăţilor omului. 
Între acestea, iubirea de sine este definită ca iubire de trup, nu pentru că 
trupul are vreo legătură cu răul, ci pentru că alipirea de trup împiedică 
alipirea întreagă a omului de scopul său dumnezeiesc. 

Există însă şi o iubire de sine pe care Sfântul Maxim o numeşte 
spirituală. Această iubire de sine este a minţii care se alipeşte de scopul ei 
divin şi care este cu totul liberă de alipirea de trup şi de lumea aceasta. Ea 
este înălţată dincolo de căutarea pătimaşă a plăcerii şi de încercările de a 
fugi de durere. Ea nu încetează niciodată să-l adore pe Dumnezeu, căutând 
întru El susţinerea sufletului său. O astfel de iubire caută ceea ce este bine 
pentru om, fără să fie o izolare a omului, căci ceea ce este bine pentru om 
este transcendent în raport cu el. Prin urmare, această iubire ordonează şi 
orientează omul întreg către finalitatea lui care se află în afara omului. 
Printr-o astfel de iubire de sine bună, microcosmosul ordonat se află şi în 
poziţia de a acţiona ca mediator universal.20 

Revenind la iubirea de sine păcătoasă, Sfântul Maxim consideră că 
această patimă naşte imediat iubirea de bani. Ca şi iubirea de sine şi această 
patimă dăunătoare sufletului este mama tuturor răutăţilor, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel. Sfântul Maxim pune pe aceeaşi linie iubirea de arginţi şi de 
trup, pe de o parte, şi slava deşartă, pe de altă parte. Dacă, însă cele două 
patimi se condiţionează una pe alta în lume, călugărul, fiind sărac prin votul 
monahal, suferă mai mult de slava deşartă. Deci, „Slava deşartă şi iubirea 
de argint se nasc una pe alta. Căci cei ce iubesc slava deşartă se silesc să se 

 
firii, suferă o schimbare a întrebuinţării, a rostului ei. Vezi şi comentariile părintelui 
Stăniloae în IBIDEM, pp. 497-498. 
18 IBIDEM, p. 344. 
19 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 92. 
20 LARS THUNBERG, Microcosmos şi mediator..., pp. 275-276. 



17 

îmbogăţească; iar cei ce s-au îmbogăţit doresc să fie slăviţi. Dar aceasta se 
întâmplă la mireni. Căci monahul tocmai când e sărac suferă mai mult de 
slava deşartă, iar când are argint îl ascunde, ruşinându-se că are un lucru 
nepotrivit cu schima”.21 Aşa că slava deşartă fiind înrudită şi cu mândria, 
iubirea de arginţi ocupă întrucâtva o poziţie intermediară între aceste patimi. 
Iubirea de arginţi este prezentată adesea ca o patimă ascunsă, care, la 
monah, se descoperă numai când apar anumite ocazii. Ea se asociază cu 
mândria, astfel că iubirea de arginţi ţine de elementul concupiscent, iar 
particularităţile ei arată angrenarea omului întreg în procesul patimilor.22 Cel 
mai adesea, spune Sfântul Maxim: „Iubitorul de plăceri iubeşte argintul, ca 
să-şi procure dezmierdări printr-însul; iubitorul de slavă deşartă, ca să se 
slăvească printr-însul; iar necredinciosul, ca să-l ascundă şi să-l păstreze, 
temându-se de foamete, de bătrâneţe, de boală, sau de ajungere între 
străini. Acesta nădăjduieşte mai mult în argint decât în Dumnezeu, 
Făcătorul tuturor lucrurilor şi Proniatorul tuturor, până şi al celor mai de 
pe urmă şi mai mici vietăţi”.23 

Cum constatăm, Sfântul Maxim priveşte căderea omului în păcat ca 
pe o întrebuinţare greşită a capacităţii sale naturale pentru plăcerea 
duhovnicească şi o preferinţă pentru plăcerea senzuală. Alipirea iraţională 
de trup, care constituie în primul rând iubirea de sine, duce la toate celelalte 
patimi, al căror sfârşit este mândria. Toată această dezordine şi această viaţă 
pătimaşă este cauzată de iubirea de sine a omului, adică de neascultarea lui 
faţă de porunca dumnezeiască a iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Fără 
iubirea de sine, diferenţierea facultăţilor umane şi caracterul microcosmic al 
omului ar fi putut sluji scopului vieţii umane şi ar fi putut favoriza refacerea 
completă a întregului. Dar din cauza iubirii de sine, aceste diverse facultăţi 
sunt întrebuinţate într-un fel care dezintegrează omul şi umanitatea. 

 
Lăcomia pântecelui şi întristarea păcătoasă 
În lista patimilor distrugătoare a fiinţei omului, Sfântul Maxim 

include lăcomia pântecelui. Lăcomia pântecelui este prima şi cea mai de jos 
patimă având în vedere înclinarea trupească a omului. Ea se naşte din relaţia 
sufletului uman cu lumea trupului şi a simţurilor, afectând fiinţa umană 
întreagă. Sfântului Maxim, comentând textul de la 2 Regi 21, 1-14, zice: 
„David este toată mintea străvăzătoare, care vieţuieşte în Hristos şi caută 
totdeauna faţa Domnului. Iar faţa Domnului este contemplaţia şi cunoştinţa 

 
21 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 120. 
22 IDEM, Capitole despre dragoste..., III, 7. 
23 IDEM, Capitole despre dragoste..., pp. 104-105. A se vedea şi Jean-Claude LARCHET, 
Terapeutica bolilor spirituale, traducere de Marinela BOJIN, Bucureşti, Ed. Sophia, 2001, 
pp. 146-157. Pr. LIVIU PETCU, Lumina din inimi. Spiritualitatea isihastă în traducerea şi 
tâlcuirea părintelui Stăniloae, vol. 1, Bucureşti, Ed. Basilica, 2017, pp. 340-349. 
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adevărată a celor dumnezeieşti, pe care căutând-o cineva prin virtute, află 
pricina pentru care lipseşte şi primeşte porunca să dea morţii stricăciunea 
lucrării păcătoase a patimilor prin trup şi mişcarea nenaturală a minţii spre 
păcat, adică gândirea născătoare de patimi, sau poate cultivarea 
gândurilor iubitoare de lume şi de trup, sau, în sfârşit, mişcarea minţii care 
dă chip patimilor şi plăsmuieşte frumuseţi plăcute pentru simţuri. Deci, cel 
ce slujeşte legii trupeşte, naşte păcatul cu fapta ca materie şi modelează 
consimţirea minţii cu păcatul ca formă, prin plăcerile corespunzătoare 
simţurilor. Iar cel ce primeşte Scriptura duhovniceşte, omoară prin 
cugetările naturale pe înălţimea contemplaţiei lucrarea păcatului ca 
materie şi consimţirea cu păcatul ca formă, împreună cu modurile 
întrebuinţării abuzive a simţurilor, în vederea plăcerii, ca pe nişte fii şi 
nepoţi ai legii scrise. Cu alte cuvinte legea duhovnicească, sau mintea, 
predă afecţiunea generală a celor de sub timp faţă de partea trupească şi 
sensibilă a simbolurilor, raţiunilor şi gândurilor mai înalte ale 
contemplaţiei naturale, pentru a o stârpi şi ucide. Aşadar, dacă cineva nu a 
deosebit mai înainte în chip natural lucrurile dumnezeieşti şi spirituale din 
simboluri (prin contemplaţia naturală) şi dacă drept urmare nu s-a născut 
în el dorul de a se apropia numai cu mintea de frumuseţea celor spirituale, 
scoţând cu totul afară simţirea (lucrarea simţurilor) de la adâncurile 
dumnezeieşti, nu se poate elibera de varietatea trupească a figurilor. Iar 
câtă vreme umblă după acestea, ţinându-se de literă, pe drept cuvânt nu 
află alinare foamei de cunoştinţă. Prin urmare dacă dorim să ne săturăm cu 
harul dumnezeiesc, trebuie să stârpim înţelegerea trupească, cea după 
simţuri care dă naştere patimilor şi dispoziţiei afectuoase faţă de cele 
vremelnice şi trecătoare. E vădit că latura trupească a legii nu se mai poate 
afla în niciun fel în contemplaţia duhovnicească a celor ce au ales duhul în 
loc de literă.24 Pentru aceasta ceea ce obişnuieşte să ucidă, trebuie să fie 
ucis prin duhul de viaţă făcător. Căci este cu neputinţă să existe şi să 
lucreze împreună partea trupească şi partea dumnezeiască a legii, adică 
litera şi duhul, odată ce nu poate lucra în armonie ceea ce nimiceşte viaţa 
cu ceea ce o hărăzeşte prin fire”.25 

Cum observăm din cele spuse de Sfântul Cuvios, lăcomia este 
patimă elementară care se naşte din relaţia sufletului uman cu lumea 
trupului şi a simţurilor.26 Apoi, din lăcomia pântecelui se naşte desfrânarea, 
ispită ce ţine de elementul concupiscent al sufletului. Sfântul Maxim spune 
că demonii stârnesc patima desfrânării prin atingere: „Unii spun că demonii, 
atingându-se în somn de anumite părţi ale trupului, stârnesc patima curviei. 

 
24 Ioan 4, 24; 2 Corinteni 3, 7. 
25 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 431-436. 
26 JEAN-CLAUDE LARCHET, Terapeutica bolilor spirituale..., pp. 129-135. 
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Pe urmă patima stârnită aduce în minte forma femeii, prin amintire. Iar alţii 
zic că aceia se arată minţii în chip de femeie şi atingând părţile trupului, 
stârnesc dorinţa şi aşa se ivesc nălucirile. Alţii iarăşi spun că patima, care 
domneşte în demonul ce se apropie, stârneşte patima şi aşa se aprinde 
sufletul spre gânduri, aducând înainte formele prin amintiri. De asemenea 
despre alte năluciri pătimaşe, unii spun că se produc într-un fel, alţii într-alt 
fel. Dar în niciunul din modurile amintite nu pot demonii să mişte niciun fel 
de patimă, dacă se găsesc în suflet iubirea şi înfrânarea, fie că se arată 
trupul în stare de veghe, fie în stare de somn”.27 În această patimă rolul 
determinant îl are lăcomia pântecelui. „Mai întâi amintirea aduce gândul 
simplu în minte; acesta zăbovind, se stârneşte patima. Aceasta, la rândul ei, 
nefiind scoasă afară, încovoaie mintea la învoire; întâmplându-se aceasta, 
se ajunge, în sfârşit, la păcatul cu fapta. Prea înţeleptul Apostol, scriind 
către cei din neamuri, porunceşte aşadar ca mai întâi să despărţim 
rezultatul păcatului, apoi, păşind pe rând spre început, să sfârşim cu pricina 
păcatului. Iar pricina este, cum s-a zis mai înainte, lăcomia, care naşte şi 
face să crească patima. Şi socot că aici este arătată lăcomia pântecelui, 
care este maica şi doica curviei. Căci lăcomia nu este rea numai când se 
îndreaptă spre avuţie, ci şi când se îndreaptă spre mâncări, precum şi 
înfrânarea nu e bună numai când se reţine de la mâncări, ci şi când se 
reţine de la avuţie”.28 Deci, surplusul de mâncare şi de băutură încălzesc 
stomacul şi aprind pofta dorinţelor ruşinoase, proces care duce, inevitabil, la 
desfrânare. Împotriva acestei patimi, nevoitorul luptă numai prin înfrânarea 
pântecelui prin post şi rugăciune. Sfântul Maxim răspunde unui ucenic la 
întrebarea cum trebuie să înfrângă pofta, astfel: „Reţine-te de la toate care 
nu împlinesc o trebuinţă, ci aduc o plăcere; îndeamnă-te să nu te 
împărtăşeşti de nimic decât de cele trebuincioase vieţii, nici să urmăreşti 
cele dulci, ci cele de folos şi să măsori cu trebuinţa mâncările şi băuturile; 
de asemenea îndeamnă-te să nu laşi trupului must de prisos, ci să întreţii 
numai viaţa trupului şi să-l păzeşti netulburat de pornirea spre împreunare. 
Astfel veştejeşte înfrânarea pofta. Căci plăcerea şi săturarea de mâncări şi 
băuturi încălzeşte stomacul şi aprinde dorinţa spre poftă de ruşine, 
împingând întreg animalul spre amestecare nelegiuită. Acesta nu mai este 
atunci decât ochi neruşinaţi, mână desfrânată, limbă vorbitoare de lucruri 
care desfată auzul, ureche care primeşte cuvinte deşarte, minte 
dispreţuitoare de Dumnezeu şi suflet care desfrânează cu înţelegerea şi 
stârneşte trupul spre fapta neîngăduită”.29 Deci, orice nebăgare de seamă la 
pofta mâncării îndeamnă trupul la aprinderea desfrânată. Sfântul Maxim 

 
27 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 98. 
28 IBIDEM, p. 75. 
29 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Liber asceticus..., p. 38. 
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spune că diavolul curviei este „apăsător şi năpraznic care năvăleşte asupra 
celor ce se luptă împotriva patimii, mai ales când nu sunt cu băgare de 
seamă la felul de hrană şi în întâlnirile cu femeile. Furând pe nebăgate de 
seamă mintea prin vrajba plăcerii, pe urmă năvăleşte prin amintire asupra 
isihastului, aprinzându-i trupul şi înfăţişând minţii felurite forme, 
îndemnându-l astfel să consimtă la păcat. Dacă nu vrei să zăbovească 
acestea în tine, apucă-te de post, de osteneală, de priveghere şi de bună 
isihie unită cu rugăciune stăruitoare”.30 

Din lăcomia pântecelui se nasc şi alte patimi provocate de ispitirea 
diavolului şi de învoirea omului la ele. Una din patimile sufleteşti ale 
nesimţirii trupeşti, care atacă frecvent nevoitorul, este întristarea.31 Această 
ispitire diavolească este întotdeauna însoţită de mânie. Întristarea îl desparte 
pe om şi de Dumnezeu şi de aproapele. Numai „cel ce iubeşte pe Dumnezeu 
nu întristează pe nimeni şi nu se întristează pentru cele vremelnice”.32 Atât 
de importantă este grija ascetului de a se păzi de patima întristării că Sfântul 
Maxim spune: „de vrei să nu cazi din dragostea cea după Dumnezeu, să nu 
laşi nici pe fratele tău să se culce întristat împotriva ta, nici tu să nu te culci 
scârbit împotriva lui; ci «mergi şi te împacă cu fratele tău»33 şi venind, adu 
Mântuitorului Hristos, cu conştiinţă curată, prin rugăciune stăruitoare, 
darul dragostei”.34 Întristarea este atât de nocivă că se leagă foarte strâns de 
ţinerea de minte a răului şi de pizmă. Cel cuprins de această patimă ajunge: 
„precum nopţile urmează zilelor şi iernile verilor, la fel şi întristările şi 
durerile urmează slavei deşarte şi plăcerii, fie în timpul de faţă, fie în cel 
viitor”.35 Din acest punct de vedere, „supărarea este împletită cu amintirea 
răului. Prin urmare când mintea va oglindi faţa fratelui cu supărare, vădit 
este că-şi aminteşte răul de la el. «Iar căile celor ce ţin minte răul duc spre 
moarte»,36 fiindcă «tot cel ce ţine minte răul e nelegiuit»”.37 Nevoitorul, ca 
să scape de această patimă, spune Sfântul Maxim, trebuie să se ostenească 
mult: „supărarea celui ce te pizmuieşte o vei alina prin osteneală. Căci el îşi 
socoteşte pricină de nenorocire ceea ce pizmuieşte la tine. De aceea nu poţi 
să-l alini altfel, decât ascunzând-o aceasta de la el... Să nu te laşi înrâurit 
de răutatea patimii lui. Căci nu te răzbuni pe patimă, ci pe pătimaş. Drept 
aceea socoteşte-l întru smerenie pe acela mai presus de tine şi în toată 

 
30 IDEM, Capitole despre dragoste..., pp. 82-83. 
31 GABRIEL BUNGE, Mânia şi terapia ei după avva Evagrie Ponticul sau vinul dracilor 
şi pâinea îngerilor, traducere de diac. Ioan I. ICĂ jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998. 
32 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., pp. 66-67. 
33 Matei 5, 24. 
34 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 69. 
35 IBIDEM, p. 93. 
36 Proverbe 12, 29. 
37 Proverbe 21, 24. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 121. 
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vremea, în tot locul şi lucrul dă-i lui mai multă cinste. Iar pizma ta o poţi 
alina, dacă te bucuri împreună cu cel pizmuit de cele ce se bucură el şi te 
întristezi împreună cu acela de cele ce se întristează el, împlinind cuvântul 
Apostolului: «Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce 
plâng»”.38 

În concepţia Sfântului Maxim există două forme de întristare.39 
„Cuvântul adevărului cunoaşte două feluri de întristări: una ascunsă în 
suflet, iar alta arătată prin simţire. Cea dintâi cuprinde tot adâncul 
sufletului, lovit de biciul conştiinţei; iar cea de-a doua se întinde peste toată 
simţirea, care se adună din revărsarea ei naturală, sub povara durerilor. 
Cea dintâi este urmare a plăcerii trăite cu simţurile, iar cealaltă a bucuriei 
din suflet. Una este urmarea patimilor de bună voie ale simţurilor, iar 
cealaltă a celor fără de voie”. Deci, „întristarea este, după părerea 
Sfântului, o dispoziţie din care lipseşte plăcerea. Iar lipsa plăcerilor e 
adusă de osteneală. Osteneala, la rândul ei, e provocată în chip vădit de 
lipsa deprinderii naturale, sau pierderea ei. Iar lipsa deprinderii naturale e 
produsă de îmbolnăvirea puterii ce se află prin sine la dispoziţia 
deprinderii. Această boală a puterii ce se află prin fire la dispoziţia 
deprinderii vine din reaua întrebuinţare a lucrării ei naturale. În sfârşit, 
reaua întrebuinţare a lucrării ei constă în mişcarea puterii spre ceea ce nu 
este potrivit cu firea şi nu are consistenţă”. Toate aceste manifestări ale 
interiorului omului sunt provocate de „două feluri de ispite. Una cu voie şi 
una fără de voie, una creatoare de plăceri voite, cealaltă aducătoare de 
dureri fără voie. Ispita cu voia dă fiinţă plăcerilor voite, iar cea fără de voie 
aduce durerile fără de voie”.40 Una este cauza întristării din suflet, iar 
cealaltă a întristării după simţuri. Sfântul Maxim consideră ispita fără de 
voie, care e o suferinţă, un necaz, o osteneală, mai potrivit să se numească 
încercare. E şi ea o ispită, întrucât suferinţa îl face şi ea pe om adeseori să 
păcătuiască pentru a scăpa de ea. Dar pe când ispita plăcerii, în sens 
restrâns, trebuie respinsă, iar ispita durerii, ca încercare de la Dumnezeu, 
trebuie acceptată. Atitudinile faţă de ele trebuie să fie direct opuse, întrucât 
răul apare atunci când sunt respinse amândouă. Ispita plăcerii stârneşte 
simţirea şi întristarea sufletului, iar încercarea aduce întristare simţirii şi 
bucurie sufletului. Nu te poţi bucura cu sufletul şi totodată desfăta cu 
simţurile, adică nu poţi primi deodată şi ispita, şi încercarea. Aceasta denotă 
că beţia şi desfătarea pe care o simţim în vremea unei voluptăţi, deşi ni se 
pare că ne-au pătruns toată fiinţa, sunt numai o plăcere a simţurilor, nu şi a 
sufletului. Ca atare, sufletul poate să se scufunde în acele clipe, dacă nu 

 
38 Romani 12, 15. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 122. 
39 IRENEE HAUSHERR, op. cit., pp. 80-83. 
40 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 307-308. 
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simte în mijlocul acelei voluptăţi o întristare internă ca semn al prezenţei lui. 
Prin urmare, voluptatea nu e şi a sufletului.41  

Însuşi Mântuitorul Hristos a diferenţiat aceste tendinţe, căci 
„învăţând pe ucenicii Săi cum trebuie să se roage, le-a spus să se roage în 
aşa fel să nu le vină felul ispitelor cu voia: «Şi nu ne duce pe noi în 
ispită»”,42 adică îi învaţă pe ucenicii Săi să se roage să nu fie lăsaţi să facă 
experienţa ispitelor plăcerii, adică a celor voite şi poftite. Fiind următor 
Domnului Hristos, Sfântul Apostol Iacob învaţă pe cei ce se luptă pentru 
adevăr să nu se ferească de felul ispitelor fără de voie, când zice: „Mare 
bucurie să socotiţi fraţii mei când cădeţi în felurite ispite”.43 Sfântul Apostol 
vrea să spună că încercările, care nu sunt voite şi poftite, produc dureri. 
Chiar prin cuvintele din Tatăl nostru, Mântuitorul Iisus Hristos ne învaţă să 
spunem: „ci ne izbăveşte de cel rău”. Aceasta înseamnă că fiecare 
credincios ştie că „cercarea credinţei lucrează răbdarea, iar răbdarea îşi 
are lucrul ei desăvârşit, că să fim desăvârşiţi şi întregi, fără nicio lipsă”.44 
Aşadar, întristarea şi plăcerea, fiind împărţite între suflet şi simţire, fac ca 
„cel ce caută plăcerea sufletului să primească întristarea simţurilor şi să 
devină cercat, desăvârşit şi întreg”. Spunând cuvântul „cercat” Sfântul 
Maxim vrea să spună că nevoitorul a „experimentat prin simţire cele 
contrare”. Iar „desăvârşit” este acela care „a luptat neobosit cu plăcerea şi 
întristarea din simţuri, prin înfrânare şi răbdare”. Desigur, cel ce este 
„întreg”, „acela păstrează neştirbite, statornice şi constante deprinderile 
care luptă cu dispoziţiile simţirii opuse întreolaltă”. Pe aceste virtuţi Sfântul 
Cuvios le numeşte „deprinderi”, „făptuirea şi contemplaţia, care rămân 
legate întreolaltă şi nedespărţite, făptuirea vădind prin modurile ei 
cunoştinţa contemplaţiei, iar contemplaţia purtând, ca şi raţiunea, platoşa 
virtuţii cu fapta”.45  

Sfântul Maxim prezintă şi o explicare scripturistică a întristării din 
suflet şi cea din simţuri, precum şi cauzele lor de apariţie în inima omului: 
„întristarea din suflet este îndoită. Una este pentru greşelile proprii, alta 
este pentru greşelile străine. Iar cauza acestei întristări este în chip vădit 
plăcerea după simţuri a celui ce se întristează, sau a celor pentru care se 
întristează. Căci judecând drept, aproape că nu este păcat în oameni, care 
să nu-şi aibă ca început al naşterii sale afecţiunea neraţională a sufletului 
faţă de plăcerea simţurilor”. Dacă am văzut care sunt cele două feluri de 

 
41 IBIDEM, pp. 492-493. Vezi şi Pr. prof. VASILE VLAD, Comentariile patristice la 
Tatăl nostru în Biserica primelor cinci secole. Perspectivă morală, Sibiu, Ed. Astra, 
2016, pp. 575-599. 
42 Matei 6, 13. 
43 Iacob 1, 2. 
44 Iacob 1, 3-4. 
45 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 307-308. 
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întristare, să vedem care sunt şi cauzele lor. Iată ce spune Cuviosul: „Iar 
cauza plăcerii din suflet este, în chip vădit, întristarea după simţuri a celui 
ce se veseleşte şi se bucură de virtuţile proprii sau ale altora. Căci după 
judecata cea dreaptă, aproape că nu este virtute între oameni, care să nu 
aibă ca început al naşterii sale întoarcerea înţeleaptă a sufletului de la 
simţire. Dobândind sufletul, care urmăreşte virtutea, această desfacere de 
simţire, aceasta din urmă se va afla în chip necesar în dureri şi osteneli, 
nemaiavând unită cu ea puterea care ne născoceşte diferitele plăceri în 
temeiul afecţiunii voluntare a sufletului faţă de ele. Dimpotrivă, această 
putere respinge acum bărbăteşte, prin înfrânare, năvala plăcerilor fireşti 
ale simţurilor. Iar faţă de ostenelile şi durerile fără de voie şi potrivnice firii 
ce vin asupra ei, rămâne cu totul neînduplecată, neputând fi abătută de la 
deprinderea şi de la frumuseţea dumnezeiască a virtuţii, de la plăcerea cea 
fără consistenţă. Şi nu cade de la înălţimea virtuţilor ca să abată ostenelile 
ce vin asupra ei, pentru a cruţa trupul de simţirea durerilor. Iar cauza 
întristării după simţuri este preocuparea totală a sufletului de cele conform 
firii sale, pe când plăcerea după simţuri o produce în chip vădit lucrarea 
sufletului contrară firii lui neputând avea alt început al naşterii ei decât 
abaterea sufletului de la cele conforme firii sale...”. Ambele feluri de 
întristare poartă mintea nevoitorului în diferite părţi: mintea „pe care o naşte 
întristarea din suflet este purtată de întristare în chip neraţional, acesta 
fiind lovită de biciuirile dese ale conştiinţei”. Cât priveşte întristarea din 
simţire, „aceasta produce plăcerea de simţire, îngrăşând-o cu născocirile 
mijloacelor de desfătare a trupului”. Evident, dacă ascetul taie de la prima 
atingere „prin simţuri cu cele văzute, taie înfăţişarea acestora şi contemplă 
raţiunile duhovniceşti ale lucrurilor, curăţite de figurile aşezate pe ele, 
produce plăcerea din suflet, nemaifiind reţinută de niciunul din lucrurile 
văzute prin simţuri şi naşte întristarea din simţire, aceasta fiind lipsită de 
toate lucrurile naturale sensibile”. În acest fel nevoitorul conduce cu raţiune 
simţurile dirijându-le spre „contemplarea celor văzute”. Astfel, trupul lui 
este „lipsit de toată plăcerea după fire, neavând simţurile slobode şi 
dezlegate de lanţurile raţiunii, ca să slujească plăcerilor”.46 Pentru Sfântul 
Maxim cele două plăceri, din suflet şi din simţire, nu pot fi în niciun caz 
împreună. Nu le poate avea cineva deodată pe amândouă. Dimpotrivă, 
plăcerii din suflet îi corespunde durerea din simţire şi viceversa. Omul 
trebuie să aleagă deodată cu plăcerea din una, durerea din cealaltă. Deci, 
Sfântul Cuvios arată că: „întrucât întristarea sau durerea sufletului e 
produsă de plăcerea de simţire, iar întristarea sau durerea simţirii de 
plăcerea din suflet, pe drept cuvânt cel ce doreşte şi nădăjduieşte viaţa 

 
46 IBIDEM, pp. 308-311.  
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păstrată în cer spre moştenire nestricăcioasă, neprihănită şi neveştejită”.47 
Prin Învierea din morţi a Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
omul are în suflet o veselie şi o bucurie negrăită, bucurându-se neîncetat de 
nădejdea bunurilor viitoare. Fireşte, el poartă şi în trup şi în simţire 
întristarea, sau ostenelile cauzate simţirii de feluritele încercări şi de durerile 
prilejuite de ele. Astfel, orice virtute este însoţită de plăcere şi de durere: 
durere pentru trup, care se lipseşte de durerea dulce şi lină, şi plăcerea 
pentru suflet, care se desfată în duh cu raţiunile curăţite de tot ce cade sub 
simţuri. Această stare se dobândeşte de bună seamă numai dacă mintea, 
întristându-se în viaţa aceasta cu trupul pentru multe strâmtorări ce-i vin din 
încercările pentru virtute, să se bucure şi să se veselească cu sufletul pururea 
pentru nădejdea bunurilor veşnice, chiar dacă simţirea e apăsată de durere, 
„căci nu sunt vrednice pătimirile sufletului de acum, de slava viitoare, ce se 
va descoperi nouă”.48  

Omul iubitor de virtute, „întristându-se cu trupul din pricina 
ostenelilor”, spune Sfântul Maxim, se bucură cu sufletul de aceeaşi virtute, 
privind la frumuseţea celor viitoare ca la ceva prezent. Pentru această 
frumuseţe, cel ce se înnoieşte necontenit prin naşterea sufletului în duh, 
moare în fiecare zi, asemenea marelui David,49 prin renunţarea de bunăvoie 
la trup, având atât plăcerea mântuitoare, cât şi întristarea folositoare. Iar prin 
întristare nu înţelegem pe cea neraţională, a celor mulţi, care apasă sufletul 
pentru că e lipsit de plăceri sau de bunuri materiale ce stârnesc în om porniri 
contrare firii spre cele care nu trebuie şi îl fac să fugă de cele ce nu trebuie 
să fugă, ci pe cea raţională şi încercată de înţelepţi în cele dumnezeieşti şi pe 
cea care descoperă răul prezent. Căci întristarea este un rău prezent ce se 
află în suflet când plăcerea simţirii împiedică discernământul raţiunii, sau în 
simţire când drumul sufletului înaintează neîmpiedicat în virtute, aducând cu 
atât mai multe strâmtorări simţirii cu cât procură mai multă plăcere şi 
bucurie sufletului închinat în Dumnezeu, prin lumina înrudită a virtuţii şi 
cunoştinţei.50 

Deşi Sfântul Maxim înţelege întristarea, punând-o în dialectica 
plăcere şi durere, totuşi se ocupă de o întristare care se împleteşte cu 
plăcerea autentică. În acest context, omul virtuos are o întristare folositoare 
care duce la bucurie încă din această lume. Ca atare, cum spune Sfântul 
Apostol Pavel: „Întristarea cea după Dumnezeu lucrează pocăinţa spre 
mântuire, fără părere de rău”.51 Această întristare mântuitoare este pe de o 

 
47 IBIDEM, p. 493. 
48 Romani 8, 18. 
49 Psalmii 43, 24. 1 Corinteni 15, 31. 
50 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 312-313. 
51 2 Corinteni 7, 10. 
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parte stăpână neîndurată a patimilor, iar pe de altă parte e maica 
cuviincioasă şi slăvită a virtuţilor. Ea păzeşte pe cei ce o au în adâncul 
inimii lor de săgeţile şi năvălirile de tot felul ale diavolilor. Cine vieţuieşte 
cu ea nu se mai alipeşte de cele văzute şi nu se mai întinează de petele celor 
stricăcioase. Ea nu mai îngăduie simţurilor să fie atrase fără rânduială spre 
cele ce nu se cuvin. Această întristare nu lasă pe cineva să se socotească pe 
sine mai mare ca altul, ci se numeşte mai mic decât oricine. Cine o are nu 
mai alunecă din cugetarea celor dumnezeieşti, nu se mai află în neştiinţa 
vieţuirii dumnezeieşti. Pe aceasta o rodeşte Sfântul Duh prin sălăşluirea Lui 
în inimile celor vrednici. Pe aceasta singură o ştie ca născătoare a bucuriei 
din Împărăţia cerurilor. Astfel, întristarea după Dumnezeu e în chip limpede 
sămânţă dumnezeiască, al cărei rod copt sunt bucuria şi bunătăţile veşnice.52 
Fireşte, „această întristare e hrănită în chip mântuitor de cugetarea 
amănunţită la starea sufletelor din iad, la care vor ajunge după conducerea 
lor în văzduh de către duhurile răutăţii. Această întristare e susţinută de 
nădejdea învierii, a măritei, înfricoşătoarei şi slăvitei veniri a lui Hristos; 
de gândul la ziua prea înfricoşătoare a judecăţii, stăruind neîncetat în 
minte”.53 Sfântul Cuvios susţine în acest context că nevoitorul care are 
această întristare „după Dumnezeu nu uită cu adevărat niciodată de 
înfricoşătoarele chinuri ale iadului”. Este clar că statornicia în această 
părere de rău a sufletului pentru greşelile săvârşite naşte în suflet „bunătatea 
şi smerita cugetare”. Ca atare, întristarea cea după Dumnezeu conduce pe 
nevoitor la asemănarea cu îngerii, la Împărăţia cerurilor şi la împărtăşirea de 
bunătăţile dumnezeieşti. Această paletă de împliniri sufleteşti ce se nasc din 
întristare este diversificată de Sfântul Maxim astfel: „întristarea face ochii 
să vadă zidirea numai spre slava Făcătorului şi cele ale aproapelui fără 
pizmă şi ură; urechile să se deschidă spre primirea cuvintelor lui 
Dumnezeu, spre cererile celor ce au nevoie de noi şi nu spre bârfire sau 
urâţenia cuvintelor murdare; limba să se sfinţească numai cu laudele altora 
şi să nu se spurce nicidecum cu ocările şi batjocurile altora; toate 
mădularele sufletului şi ale trupului să slujească spre ceea ce place lui 
Dumnezeu. Prin ea vom rămâne blânzi şi liniştiţi faţă de toate cele ce ni se 
întâmplă fără voia noastră, darnici cu săracii, primitori de străini, gata de 
ajutor, după putere, faţă de cei ce au trebuinţă de ocrotire; de un suflet şi de 
un gând cu prietenii; apropiaţi celor cunoscuţi; la îndemâna celor mai 
smeriţi; împreună pătimitori şi de oameni iubitori cu cei bolnavi; îndelung 
răbdători cu cei ce se mânie; iertători ai celor ce greşesc; mângâietori 
celor întristaţi; prin ea ne facem tuturor toate pentru frica de Dumnezeu şi 

 
52 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole, în coll. PSB, vol 81..., p. 41. 
53 2 Petru 3, 10. Daniel 7, 9. 
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pentru ameninţarea viitoarei judecăţi aşteptate a lui Hristos. Căci fără cele 
înşirate nu poate avea nimeni nădejde de mântuire”.54 

Alături de întristare se află şi akedia sau răceala din suflet, asociată 
de Sfântul Maxim cu întristarea cea rea. Iată ce spune Cuviosul despre 
această patimă: „În vremea ispitelor să nu părăseşti mănăstirea ta, ci suferă 
cu vitejie valurile gândurilor şi mai ales pe cele ale deznădejdii şi ale 
moleşelii (akedia). Căci aşa fiind probat cu bun rost prin necazuri, vei 
dobândi o nădejde şi mai întărită în Dumnezeu. Iar de-o vei părăsi, te vei 
afla neprobat, lipsit de bărbăţie şi nestatornic”.55 Această răceala sau 
moleşeală sufletească duce la slăbirea rugăciunii curate şi la cuprinderea 
duhului tristeţii şi al fricii.56 Ce este mai rău că akedia afectează mintea şi 
cuprinde toate facultăţile sufletului, fiind mai grea decât alte patimi. „Toate 
patimile ţin sau numai de iuţimea sufletului, sau numai de partea poftitoare 
a lui, sau de cea raţională, cum e uitarea sau neştiinţa. Dar moleşeala, 
făcându-se stăpână peste toate puterile sufletului, stârneşte deodată 
aproape toate patimile. De aceea este şi cea mai grea dintre toate celelalte 
patimi”.57 

Iată ce sfătuieşte Cuviosul pe ucenicul său: „Să nu-ţi întinezi mintea 
ta, răbdând gânduri de poftă şi de mânie, ca nu cumva căzând din 
rugăciunea curată, să te cuprindă duhul moleşelii”. Prin urmare, cum 
rugăciunea curată este o lucrare a minţii, akedia are efecte dăunătoare asupra 
minţii şi asupra tuturor facultăţilor sufletului. Ea viciază nu numai elementul 
irascibil din om, ci şi facultatea raţională, fiind una din cele mai grele 
patimi.58 Sfântul Maxim, referindu-se la această ispită, spune: „Toate 
patimile ţin sau numai de iuţimea sufletului, sau numai de partea poftitoare 
a lui, sau de cea raţională, cum e uitarea sau neştiinţa. Dar moleşeala 
(akedia), făcându-se stăpână peste toate puterile sufletului, stârneşte 
deodată aproape toate patimile. De aceea este şi cea mai grea dintre toate 
celelalte patimi. Bine zice aşadar Domnul, când dă doctoria împotriva ei: 
«întru răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre»”.59 

În concluzie, pentru omul virtuos există o întristare folositoare în 
acelaşi sens în care există o plăcere sănătoasă. Întristarea şi bucuria vor fi cu 
totul despărţite la sfârşit60, în acelaşi fel în care întristarea se poate 
transforma în bucurie încă din această lume, atunci când se întemeiază 
pacea. În acest sens, cum subliniam mai sus: „«Întristarea cea după 

 
54 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole, în coll. PSB, vol 81..., pp. 42-45. 
55 IDEM, Capitole despre dragoste..., pp. 68-69. 
56 IBIDEM, p. 68. 
57 IBIDEM, p.71. 
58 LARS THUNBERG, Microcosmos şi mediator..., pp. 302-303. 
59 Luca 21, 19. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 71. 
60 IDEM, Quaestiones et dubia, 123 – apud. LARS THUNBERG, op. cit., p. 301. 
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Dumnezeu lucrează pocăinţa spre mântuire, fără părere de rău»,61 celor 
stăpâniţi cu toată puterea de frica de Dumnezeu. Aceasta nu îngăduie 
sufletului să uite de judecata dumnezeiască, ca să încline împotriva firii 
spre cele pierzătoare prin care cei ce-şi fac drumul vieţii acesteia fără grijă, 
însuşindu-şi zăpăceala vicleană a patimilor, din pornirea dezordonată a 
iuţimii şi a poftei. Această întristare mântuitoare este pe de o parte stăpână 
neîndurată a patimilor, iar pe de altă parte e maica cuviincioasă şi slăvită a 
virtuţilor. Ea păzeşte pe cei ce o au în adâncul inimii lor de săgeţile şi 
năvălirile de tot felul ale diavolilor. Cine vieţuieşte cu ea nu se mai alipeşte 
de cele văzute şi nu se mai întinează de petele celor stricăcioase. Ea nu mai 
îngăduie simţurilor să fie atrase fără rânduială spre cele ce nu se cuvin. Ea 
nu lasă pe cineva să se socotească pe sine mai mare ca altul, ci se numeşte 
mai mic decât oricine. Cine o are nu mai alunecă din cugetarea celor 
dumnezeieşti, nu se mai află în neştiinţa vieţuirii dumnezeieşti. Pe aceasta o 
rodeşte Sfântul Duh prin sălăşluirea Lui în inimile celor vrednici. Pe 
aceasta singură o ştie ca născătoare a bucuriei din Împărăţia cerurilor. 
Căci întristarea după Dumnezeu e în chip limpede sămânţă dumnezeiască, 
al cărei rod copt sunt bucuria şi bunătăţile veşnice. Pe aceasta o reînnoieşte 
reluarea întocmai în cuget a celor trăite, o alăptează cartea conştiinţei 
greşelilor noastre citită cu durere. O susţine gândul la moarte şi durerea 
ascuţită şi mereu aşteptată a sfârşitului, întipărită de acel gând în suflet. O 
păstrează mereu nestinsă privirea cercetătoare, înfricoşătoare şi neîndurată 
a duhurilor răutăţii ce se îndreaptă din văzduh asupra sufletului, întipărită 
mereu în minte... Această întristare e hrănită în chip mântuitor de cugetarea 
amănunţită la starea sufletelor din iad, la care vor ajunge după conducerea 
lor în văzduh de către duhurile răutăţii. Această întristare e susţinută de 
nădejdea învierii, a măritei, înfricoşătoarei şi slăvitei veniri a lui Hristos; 
de gândul la ziua prea înfricoşătoare a judecăţii, stăruind neîncetat în 
minte.62 Cel ce are întristarea după Dumnezeu nu uită cu adevărat 
niciodată de aceste înfricoşătoare lucruri şi numiri. Rodul acestei întristări 
vrednice de laudă este bunătatea (virtutea) cea mai înaltă în oameni, 
smerita cugetare. Arma ei de luptă este smerenia şi blândeţea, care, oprind 
iuţimea şi pofta, dăruiesc nevoitorului asemănarea cu îngerii. Rod al ei este 
şi iubirea prin care, uniţi cu Dumnezeu şi unii cu alţii, ne îngrijim unii de 
alţii atât de mult cât se îngrijeşte Dumnezeu, ca Cel prea îndurat, de toţi. 
Sfârşitul ei este Împărăţia cerurilor şi bucuria de acolo de bunătăţile 
dumnezeieşti. Spre acest sfârşit conduce întristarea cea după Dumnezeu pe 
cei ce o cultivă şi o păzesc. Ea face ochii să vadă zidirea numai spre slava 
Făcătorului şi cele ale aproapelui fără pizmă şi ură; urechile să se deschidă 
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62 2 Petru 3, 10. Daniel 7, 9. 
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spre primirea cuvintelor lui Dumnezeu, spre cererile celor ce au nevoie de 
noi şi nu spre bârfire sau urâţenia cuvintelor murdare; limba să se 
sfinţească numai cu laudele altora şi să nu se spurce nicidecum cu ocările şi 
batjocurile altora; toate mădularele sufletului şi ale trupului să slujească 
spre ceea ce place lui Dumnezeu. Prin ea vom rămâne blânzi şi liniştiţi faţă 
de toate cele ce ni se întâmplă fără voia noastră, darnici cu săracii, 
primitori de străini, gata de ajutor, după putere, faţă de cei ce au trebuinţă 
de ocrotire; de un suflet şi de un gând cu prietenii; apropiaţi celor 
cunoscuţi; la îndemâna celor mai smeriţi; împreună pătimitori şi de oameni 
iubitori cu cei bolnavi; îndelung răbdători cu cei ce se mânie; iertători ai 
celor ce greşesc; mângâietori celor întristaţi; prin ea ne facem tuturor toate 
pentru frica de Dumnezeu şi pentru ameninţarea viitoarei judecăţi aşteptate 
a lui Hristos. Căci fără cele înşirate nu poate avea nimeni nădejde de 
mântuire”.63 

 
Slava deşartă şi mândria 
Dacă diavolul, cum am văzut mai sus, n-a reuşit să doboare pe 

nevoitor cu moleşeala sufletului, încearcă să-l biruie cu slava deşartă. 
Această patimă nu se biruieşte uşor, ascetul având nevoie de multă osteneală 
şi de rugăciune neîncetată. „Nu mică luptă se cere pentru a te izbăvi de 
slava deşartă”, spune Sfântul Maxim. „Semnul curăţirii de această patimă 
este lipsa de răutate faţă de cel ce te-a defăimat sau te defăimează în 
continuare”.64 Propriu slavei deşarte este mândria cu faptele bune, pe care 
omul le pune pe seama sa, nu pe ajutorul lui Dumnezeu, iar pe alţii îi 
dispreţuieşte.65 Numai cel ce a ajuns la cunoaşterea dumnezeiască şi a 
dobândit lumina acesteia prin dragoste nu va fi tulburat niciodată de duhul 
slavei deşarte. Cel ce nu s-a învrednicit încă de aceea, este prins cu uşurinţă 
de aceasta. Când ostenitorul merge pe calea virtuţilor va căuta ca în tot ce 
face să fie spre slava lui Dumnezeu, unul ca acesta va scăpa cu ajutorul lui 
Dumnezeu de această patimă rea.66 Această patimă, spune Sfântul Maxim, 
atacă mintea, orbind elementul raţional al omului şi distrugând virtuţile deja 
întemeiate în suflet. Slava deşartă se înrudeşte strâns cu mândria şi apare 
după ce nevoitorul şi-a biruit patimile inferioare. Pentru a scăpa de această 
povară sufletească creştinul trebuie să ocolească toate deşertăciunile 

 
63 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole, în coll. PSB, vol. 81..., pp. 42-45. 
64 IDEM, Capitole despre dragoste..., p. 131. 
65 IBIDEM, p. 120. 
66 IBIDEM, p. 67. 
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ispitelor contradictorii ale slavei şi ale ruşinii, aşteptând o altă slavă, care va 
alunga orice ruşine în Împărăţia cerurilor.67 

Înrudită cu slava deşartă este mândria. În mistica Sfântului Maxim 
această patimă este ultima care duce la o viaţă marcată de iubirea de sine.68 
Desigur, slava deşartă şi mândria merg împreună, cea dintâi ducând la cea 
din urmă.69 Deci, mândria, numită şi „umflarea”, se ridică în minte atunci 
când celelalte patimi sunt legate sau îşi încetează lucrarea lor. Uneori 
demonii se îndepărtează în chip viclean de nevoitor şi strecoară mândria în 
chip viclean în inima lui.70 Odată omul căzut în ispita mândriei se 
îndepărtează de Dumnezeu şi de aproapele, pentru că Dumnezeu celor 
mândri le stă împotrivă. Lăudându-se cu virtuţile sale, mândrul fie nu dă 
slava cuvenită lui Dumnezeu, fie îl dispreţuieşte pe fratele său, 
considerându-l lipsit de măsura virtuţii. În acest context, „demonul mândriei 
e plin de o îndoită răutate: căci sau înduplecă pe monah să pună în 
socoteala sa isprăvile şi nu în ale lui Dumnezeu, este şi dătătorul celor bune 
şi ajutătorul spre izbutirea în ele, sau, neputându-l îndupleca la aceasta, îi 
insuflă gândul să dispreţuiască pe cei mai puţin desăvârşiţi dintre fraţi. Iar 
cel ce primeşte acest gând nu-şi dă seama că şi pe el îl face să se lepede de 
ajutorul lui Dumnezeu. Căci dacă dispreţuieşte pe aceia, ca pe unii ce nu 
sunt în stare de isprăvile lui, vădit este că se socoteşte pe sine ca unul ce-a 
înfăptuit asemenea isprăvi din proprie putere. Dar aceasta n-o poate 
nimeni, căci Însuşi Domnul a zis: «Fără de Mine, nu puteţi face nimic»”.71 
Această patimă constă, mai întâi, în refuzul omului de a-I da slavă lui 
Dumnezeu şi de a recunoaşte slăbiciunea naturii sale umane. Din mrejele 
acestui demon, nevoitorul poate scăpa „numai dacă a cunoscut slăbiciunea 
firii omeneşti şi a făcut experienţa puterii dumnezeieşti. Iar unul ca acesta, 
izbutind prin ea în unele lucruri, iar în altele silindu-se să izbutească, nu va 
dispreţui niciodată pe nici un om. Căci ştie că precum i-a ajutat lui şi l-a 
slobozit din multe şi grele patimi, poate să ajute tuturor dacă vrea şi mai 
ales celor ce se nevoiesc de dragul Lui, deşi pentru anumite judecăţi nu 
izbăveşte pe toţi deodată de patimi, ci, ca un doctor bun şi de oameni 
iubitor, vindecă pe fiecare dintre cei ce se străduiesc, la timpul său”.72  

 
67 LARS THUNBERG, Microcosmos şi mediator..., p. 304. IRENEE HAUSHERR, op. cit., 
pp. 74-75. 
68 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 112. 
69 Sfântul Maxim (în IBIDEM, p. 115) spune că „slava deşartă, fie că e alungată, fie că e 
de faţă, naşte mândria. Când e alungată, naşte părerea de sine; când e de faţă, 
îngâmfarea”. 
70 IBIDEM, p. 88. 
71 Ioan 15, 5. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., pp. 87-88. 
72 IBIDEM, p. 88. 
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Slava deşartă, chiar dacă repetăm ideea de mai sus, trebuie să 
spunem că apare după ce monahul şi-a biruit patimile inferioare. Nevoitorul 
cuprins de mândrie se laudă cu virtuţile lui, căzând în deşertăciunile ispitelor 
contradictorii ale slavei şi ale ruşinii. De fapt, slava deşartă şi mândria merg 
împreună, cea dintâi ducând la cea din urmă. Sfântul Maxim spune că: 
„Slava deşartă, fie că e alungată, fie că e de faţă, naşte mândria. Când e 
alungată, naşte părerea de sine; când e de faţă, îngâmfarea”.73 Tocmai 
atunci când celelalte patimi sunt legate prin nevoinţă se ridică mândria. 
După Sfântul Maxim, cel mândru stabileşte o relaţie greşită cu Dumnezeu şi 
cu aproapele. Ascetul, lăudându-se cu virtuţile sale, fie că nu dă slava 
cuvenită lui Dumnezeu, fie că îl dispreţuieşte pe fratele său, pentru că lui îi 
lipseşte aceeaşi măsură a virtuţii. În primul rând, cel cuprins de această 
patimă refuză să dea slavă lui Dumnezeu şi să-şi recunoască slăbiciunea firii 
sale umane. Dacă omul primeşte ispita mândriei „tăgăduieşte pe Cel Ce e 
cauza virtuţii şi a firii, iar slava deşartă falsifică firea şi însăşi virtutea. 
Căci cel mândru nu face nimic după Dumnezeu, iar cel robit de slava 
deşartă nu întreprinde nimic după fire. Iar din amestecarea lor se naşte 
îngâmfarea, care pe Dumnezeu îl dispreţuieşte, bârfind şi hulind 
Providenţa, iar de la fire se înstrăinează, folosind toate ale firii împotriva 
firii şi stricând frumuseţea şi buna întocmire a firii prin reaua întrebuinţare 
a lor”.74  

Remediul mândriei, care întrerupe şi relaţia cu aproapele, este 
adevărata smerenie, care exclude îndrăzneala necuviincioasă faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni şi punerea faptelor bune pe seama lui 
Dumnezeu, în loc de a şi le însuşi fără smerenie. Acest păcat se alungă din 
minte prin cunoaşterea propriei slăbiciuni şi a puterii dumnezeieşti. Fiind 
legată de elementul raţional al sufletului eliberarea de acest demon duce la 
cunoaşterea contemplativă şi la iubirea de Dumnezeu. La întrebarea: „ce 
înseamnă cuvântul spus de Domnul: „Dacă ochiul sau mâna ta te sminteşte, 
scoate-le pe ele şi le aruncă de la tine?”,75 Sfântul Maxim răspunde: „Ceea 
ce spune parabola în chip întunecos se poate înţelege şi într-un sens mai 
înalt. De ai o cunoştinţă contemplativă, ca pe un ochi, dar te face să te 
mândreşti, scoate-o de la tine. De ai şi o făptuire cuviincioasă, dar ţi se face 
pricină de îngâmfare, scoate-o şi pe ea. De asemenea de ai o destoinicie 
într-o slujbă – iar aceasta e piciorul – dar te face să te mândreşti, desparte-
te de ea. Căci îţi este mai de folos să fii fără aceste părute virtuţi, decât să 
mergi prin îngâmfare şi mândrie la pierzarea totală”.76  

 
73 IBIDEM, p. 115. 
74 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., p. 406. 
75 Matei 5, 29. 
76 SF. MAXIM MARTURISITORUL, Quaestiones et Dubia, 35. 
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Urcuşul duhovnicesc pe scara virtuţilor: izbăvirea din vieţuirea 

trupească 
Desigur, patimile sunt biruite prin înfrânarea care veştejeşte toată 

pofta. Rugăciunea desface mintea de toate înţelesurile şi o înfăţişează goală 
lui Dumnezeu. Aceste trei virtuţi îmbrăţişează toate virtuţile făcând ca 
mintea să poată cu uşurinţă să se ocupe de Dumnezeu, slobozită de toate 
patimile.77 Tot înfrânarea este virtutea şi împotriva lăcomiei, prima dintre 
patimile desfrânării şi a iubirea de arginţi.78 Cel înfrânat este un om 
cumpătat şi cu dreaptă judecată.79 Cel necumpătat este înşelat de demonii 
desfrânării care-i scot mintea din neprihănire.80 Pentru a lupta împotriva 
patimilor nevoitorul are nevoie de virtutea sărăciei cu duhul şi de sărăcia 
trupească. Este de menţionat faptul că Sfântul Maxim menţionează sărăcia 
ca termen şi realitate, dar mai mult în descrierea stărilor îmbunătăţite ale 
călugărilor decât în exprimarea unei corespondenţe explicite cu patima 
iubirii de arginţi. „Sărac este cel ce s-a lepădat de toate avuţiile şi nu mai 
are nimic pe pământ afară de trup, zice Cuviosul; iar de acesta nu-l mai 
leagă nici o afecţiune, ci toată grija de sine a încredinţat-o lui Dumnezeu şi 
creştinilor evlavioşi”.81 Deci, sărac este cel ce s-a lepădat de toate avuţiile şi 
nu mai are nimic pe pământ afară de trup. Când nimic nu-l mai leagă de 
această patimă nevoitorul îşi încredinţează toată grija de sine numai lui 
Dumnezeu.82 Ca atare, potrivit poruncii Domnului, înfrânarea şi sărăcia se 
referă la iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui, ceea ce înseamnă că 
nevoinţele în înfrânare au ca scop câştigarea îndurării Bunului nostru 
Stăpân.83  

Împlinirea acestor virtuţi duce la dobândirea răbdării, una dintre 
expresiile iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Sfântul Maxim spune că: 
„întrucât propriu iubirii este să rabde îndelung şi să fie cu bunătate, cel ce 
se luptă cu mânie şi plănuieşte vicleşug vădit este că se face străin de 
Dumnezeu, dacă Dumnezeu este dragoste”.84 Astfel, „cel ce iubeşte pe 
Mântuitorul Iisus Hristos îl şi imită, după putere. Domnul n-a încetat să 
facă bine oamenilor; iar răsplătit cu nerecunoştinţă şi cu hulă se purta cu 
îndelungă răbdare; în sfârşit, bătut şi omorât de ei, răbda neînvinuind pe 
nimeni. Acestea trei sunt faptele dragostei faţă de aproapele, fără de care 

 
77 IDEM, Liber Asceticus, 19, pp. 36-37.  
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81 IBIDEM, p. 99. 
82 IBIDEM. 
83 IBIDEM, p.136. 
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cel ce zice că iubeşte pe Dumnezeu sau că va dobândi Împărăţia Lui, se 
amăgeşte pe sine: «Căci nu cel ce-mi zice Mie Doamne, Doamne, va intra 
întru Împărăţia Cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu».85 Şi iarăşi: «Cel 
ce mă iubeşte pe Mine păzeşte poruncile Mele»... şi celelalte”.86  

După Sfântul Maxim, cel care are îndelungă răbdare stă neclintit în 
împrejurări aspre şi rabdă relele, aşteptând sfârşitul încercării fără să dea 
drumul iuţimii la întâmplare.87 Astfel omul răbdării este un om smerit care 
se cunoaşte pe sine judecând totul cu raţiune dreaptă.88 Pe un astfel de 
nevoitor Dumnezeu îl călăuzeşte, dându-i putinţa să se cunoască pe sine 
însuşi şi să-şi mărturisească propria slăbiciune.89 Cu alte cuvinte, omul, 
dându-şi seama de slăbiciunea proprie, recunoaşte că Dumnezeu e singura 
putere care îndepărtează din mintea lui patimile şi, smerindu-se se pocăieşte, 
lepădând părere de sine. Prin această nevoinţă el va recâştiga mila lui 
Dumnezeu care păzeşte sufletul şi mintea.90 Această stare sufletească se 
numeşte smerita cugetare care zideşte tot binele în cei ce au ales-o.91 Prin 
smerita cugetare ascetul ajunge la uşa nepătimirii şi a adevăratei cunoaşteri 
de Dumnezeu.92 În această etapă a desăvârşirii nepătimirea este înţeleasă ca 
echilibru sufletului, care deschide drumul adevăratei vieţi duhovniceşti a 
minţii.93 Depăşind etapa împlinirii poruncilor lui Dumnezeu nepătimitorul 
ajunge la unirea desăvârşită cu Preasfânta Treime în iubire. Însuşi Domnul 
nostru Iisus Hristos, „prin porunci, face nepătimaşi pe cei ce le împlinesc; 
iar prin dumnezeieştile dogme le dăruieşte luminarea cunoştinţei”,94 cum 
spune Sfântul Maxim. Şi demonii care luptă pe omul credincios, „slăbesc 
când acesta, prin împlinirea poruncilor, îşi micşorează patimile din sufletul 
său. Apoi, cei răi pier când sunt stinse cu totul prin nepătimirea sufletului, 
nemaiaflându-le pe acelea, prin care se găseau în suflet şi îl războiau”.95 
Bineînţeles, spune Sfântul Maxim: „Mare lucru este să nu fii cuprins de 

 
85 Matei 7, 21. 
86 Ioan 14, 11. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., pp.133-134. 
87 Înţelepciunea lui Isus Sirah 1, 22-23: „Până la o vreme va răbda cel cu îndelungă 
răbdare şi pe urmă i se va răsplăti lui cu bucurie; până la o vreme va ascunde cuvintele lui 
şi buzele multora vor spune înţelepciunea lui”. 
88 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 28. 
89 IDEM, Răspunsuri către Talasie..., p. 226. 
90 IBIDEM, p. 232. 
91 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice..., p. 154. TOMÁŠ 
ŠPIDLÍK, Spiritualitatea răsăritului creştin. I. Manual sistematic, traducere de diac. Ioan I. 
Ică jr., Deisis, Sibiu, 1997, pp. 118-121. 
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95 Ibidem, p. 83. 
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patimă faţă de lucruri. Dar cu mult mai mare este să rămâi fără patimă şi 
faţă de nălucirile lor. Căci războiul demonilor împotriva noastră prin 
gânduri e mai cumplit ca războiul cel prin lucruri”. 

Evident, nepătimirea nu înseamnă numai eliberare de influenţa 
iraţională a lucrurilor, ci şi de gândul la lucruri şi că ideile lucrurilor trebuie 
să fie doar înţelesuri simple.96 Omul poate intra prin har în starea de 
nepătimire, adică în pământul făgăduit al cunoaşterii dumnezeieşti şi poate 
deveni el însuşi templu al Duhului Sfânt. În ambele cazuri nepătimirea, 
Sabatul pustiei, implică o golire de toate patimile, ascetul ajungând la virtuţi 
şi la contemplarea mai înaltă a tainelor cereşti. Deci nepătimirea este o 
golire de patimi, lucru ce influenţează iubirea desăvârşită care nu numai că 
dispreţuieşte patimile, dar chiar şi această viaţă în sine. Sfântul Maxim 
spune despre această stare că: „încă nu a dobândit dragostea desăvârşită cel 
ce nu dispreţuieşte slava şi ocara, bogăţia şi sărăcia, plăcerea şi întristarea. 
Ba dragostea desăvârşită nu le dispreţuieşte numai pe acestea, ci şi însăşi 
viaţa vremelnică şi moartea”.97 Din acest motiv nepătimirea şi iubirea duc la 
o stare purificată a sufletului, din care odrăsleşte discernământul şi iubirea 
desăvârşită. Tocmai pentru aceasta Sfântul Maxim spune că: „Poruncile 
Domnului ne învaţă să folosim cu bună judecată lucrurile de mijloc. Căci 
întrebuinţarea cu bună judecată a celor de mijloc curăţeşte starea 
sufletului. Iar starea curată naşte puterea de discernământ, la rândul ei, 
naşte nepătimirea, din care se naşte dragostea desăvârşită”.98 Ajuns în 
această experienţă duhovnicească iubitorul de virtute nu dispreţuieşte lumea, 
întrucât dragostea care izvorăşte din nepătimire este dragostea pentru 
Dumnezeu şi pentru semeni. Sfântul Maxim afirmă că n-a ajuns la 
nepătimire „acela care, pentru vreo încercare întâmplătoare, nu e în stare 
să treacă cu vederea scăderea prietenului, fie ea numai părută. Căci numai 
fiindcă s-au tulburat patimile care zăceau în suflet, i s-a orbit înţelegerea şi 
nu o lasă să pătrundă la razele adevărului, nici să deosebească binele de 
rău. Deci unul ca acesta nu a dobândit nici dragostea desăvârşită, care 
aruncă afară frica judecăţii”.99 Fireşte, iubirea de Dumnezeu este 
întotdeauna o legătură strânsă între nepătimire şi smerenie. Această asociere 
subliniază faptul că în viaţa duhovnicească nevoitorul trebuie să implice 
toate facultăţile sufletului său pentru împlinirea virtuţilor şi preamărirea lui 
Dumnezeu. Sfântul Maxim subliniază clar că „drumul spre cunoştinţă este 
nepătimirea şi smerenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”.100 
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Aşadar, nepătimirea nu este numai o pregătire pentru o întrebuinţare deplină 
şi corectă a facultăţii minţii, ci şi un tovarăş ideal în întrebuinţarea bună a 
smereniei. Dumnezeu, Care este bun şi nepătimitor, subliniază Sfântul 
Cuvios, „iubeşte pe toţi la fel, ca făpturi ale sale, dar pe cel virtuos îl 
slăveşte, ca pe unul ce şi-a însuşit cunoştinţa prin aplecarea voii. Pe cel 
leneş îl miluieşte pentru bunătatea Sa şi îl întoarce în veacul acesta prin 
certare. Tot aşa şi cel bun fără patimă în aplecarea voii Sale iubeşte pe toţi 
oamenii la fel: pe cel virtuos pentru fire şi pentru buna aplecare a voii lui, 
iar pe cel leneş îl miluieşte pentru fire şi din compătimire, ca pe un lipsit de 
minte ce umblă în întuneric”.101  

Fireşte, există o strânsă relaţie între nepătimire şi iubire. Sfântul 
Maxim descrie, în mai multe rânduri, starea de nepătimire, în aşa fel încât ea 
devine aproape identică cu iubirea. Înfrânarea totală de la patimi şi iubirea 
desăvârşită a tuturor sunt strâns unite pentru că privesc dorinţa nevoitorului 
de a se uni cu Dumnezeu.102 De aici se deduce că o pătimire desăvârşită 
înseamnă o iubire desăvârşită. Cel care este desăvârşit în iubire a atins 
totodată culmea nepătimirii, ambele ducând la desfiinţarea diferenţei dintre 
oameni.103 În atare caz, nepătimirea şi iubirea nepărtinitoare sunt aproape 
acelaşi lucru, atât pentru oameni, cât şi pentru Dumnezeu. Sfântul Maxim 
spune: „Cel desăvârşit în iubire şi ajuns la culmea nepătimirii nu mai 
cunoaşte deosebirea între al său şi al altuia, sau între a sa şi a alteia, sau 
între credincios şi necredincios, între rob şi slobod, sau peste tot între 
bărbat şi femeie; ci, ridicat mai presus de tirania patimilor şi căutând la 
firea cea una a oamenilor, priveşte pe toţi la fel şi are faţă de toţi aceeaşi 
dragoste”.104 De bună seamă că iubirea nepărtinitoare se arată faţă de toţi 
oameni şi de toată făptura.105 Cunoscând importanţa acestei virtuţi Sfântul 
Maxim îndeamnă pe nevoitor stăruitor: „Sileşte-te pe cât poţi să iubeşti pe 
tot omul. Iar dacă nu poţi încă, cel puţin să nu urăşti pe nimeni”.106 
Deoarece sufletul desăvârşit este acela ale cărui puteri pătimitoare tind în 
întregime către Dumnezeu, rezultă că nepătimirea omului trebuie să fie o 
imitare a nepătimirii lui Dumnezeu. Conlucrând astfel cu harul divin în 
comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos, nevoitorul pe de o parte se goleşte 
de patimi, iar pe de alta îşi întrebuinţează cu raţiune toate facultăţile 
sufletului său în slujba iubirii. Aşadar, nepătimirea nu este numai o condiţie 
negativă pentru atingerea contemplării şi a adevăratei cunoaşteri, ci o stare 
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de pace în care mintea nepătimaşă se înalţă spre lauda lui Dumnezeu. Cu 
alte cuvinte, omul duhovnicesc nu laudă pe Dumnezeu în golirea de sine, ci 
într-o plinătate a virtuţilor sale, care sunt ale naturii şi facultăţilor sale 
naturale.107 

Din cele expuse mai sus constatăm că Sfântul Maxim, în analiza pe 
care o face patimilor şi virtuţilor, subliniază că „pacea negrăită a Sfinţilor 
îngeri se susţine prin aceste două dispoziţii: prin dragostea de Dumnezeu şi 
prin dragostea întreolaltă: «În aceste două porunci atârnă toată Legea şi 
Proorocii».108 „Dragostea faţă de Dumnezeu doreşte pururea să într-aripeze 
mintea spre vorbirea dumnezeiască; iar cea către aproapele o face să 
cugete totdeauna cele bune despre el”.109 Desigur, dragostea faţă de 
aproapele întăreşte dragostea de Dumnezeu, cum arată Sfântul Maxim: „Se 
cuvine deci să punem iubirea de orice om mai presus decât cele văzute şi 
decât însuşi trupul. Căci ea este semnul iubirii de Dumnezeu, precum Însuşi 
Domnul arată în Evanghelie: «Cel ce mă iubeşte pe Mine, păzeşte poruncile 
Mele».110 Iar care este porunca pe care păzind-o Îl vom iubi pe El, auzi de 
la El când zice: «Aceasta este porunca Mea, ca să vă iubiţi unii pe alţii».111 
Vezi că iubirea întreolaltă întemeiază iubirea de Dumnezeu, care este 
plinirea a toată porunca lui? De aceea porunceşte să nu se îngrijească de 
avuţii, ci să se lepede de toate ale lui, tot cel ce doreşte să-I fie ucenic”.112 

Cum s-a observat mai sus, există anumite patimi care sunt încălcări 
ale poruncii iubirii faţă de aproapele şi altele care exclud mai ales dragostea 
de Dumnezeu. Numai „dragostea de Dumnezeu se împotriveşte poftei, căci 
înduplecă mintea să se înfrâneze de la plăceri. Iar cea către aproapele se 
împotriveşte mâniei; căci o face să dispreţuiască slava şi avuţia. Aceştia 
sunt cei doi dinari, pe care Mântuitorul i-a dat îngrijitorului casei de 
oaspeţi, ca să îngrijească de tine”.113 Iar „dacă mintea cuiva caută pururea 
spre Dumnezeu, pofta lui de asemenea creşte covârşitor după dragostea 
dumnezeiască, iar iuţimea i se întoarce întreagă spre iubirea dumnezeiască. 
Prin însoţirea îndelungată cu strălucirea dumnezeiască, omul a ajuns întreg 
chip de lumină. Acela, strângând la sine partea pătimitoare a sa, s-a întors 
spre iubirea dumnezeiască neîncetată, mutându-se cu totul de la cele 

 
107 Conceptul de nepătimire la Sfântul Maxim este foarte strâns asociat cu lucrările pozitive 
ale iubirii. De aici se înţelege preocuparea lui de a stabili mai curând un echilibru între 
virtuţi şi patimi, decât sublinierea funcţiilor pozitive ale diverselor facultăţi ale sufletului 
uman, aşa cum se dezvoltă ele într-o viaţă multiplă de virtute. 
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109 IBIDEM, p. 131. 
110 Ioan 14, 15. 
111 Ioan 15, 12. 
112 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Liber Asceticus..., p. 29. 
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pământeşti spre cele cereşti”.114 Evident, scopul poruncilor Mântuitorului 
Hristos este acela de a elibera mintea de necumpătare şi de ură şi de a o 
aduce la dragostea de Dumnezeu şi de aproapele. Prin urmare, patimile sunt 
o întrebuinţare greşită şi o neascultare faţă de cele două aspecte ale poruncii 
iubirii.115 Cum am văzut, iubirea de sine înseamnă iubire pentru trup, iubirea 
poftei senzuale, care implică refuzul adevăratei desfătări oferite omului în 
Dumnezeu şi de aici vin toate patimile. Iubirea de sine într-un sens mai 
restrâns, la nivel orizontal, se manifestă ca o izolare pătimaşă de aproapele, 
care se leagă uşor de latura elementului irascibil. Această patimă este 
rădăcina tuturor patimilor, iar dragostea culmea tuturor virtuţilor. Iubirea de 
sine naşte patimi care dezintegrează structura umană compusă, alterând 
relaţia ei cu Dumnezeu şi cu semenii. În acest caz diferenţierea devine factor 
negativ, pentru că susţine acest progres de dezintegrare. Dragostea, însă, 
implică virtuţi care vădesc o întrebuinţare corectă a facultăţilor umane 
diferenţiate şi astfel îl uneşte pe om şi cu Dumnezeu şi cu semenii. În acest 
caz, diferenţierea subliniază aspectul unităţii. Omul nu este numai un individ 
izolat, într-o relaţie izolată cu Dumnezeu. El este membru al fiinţei umane şi 
împărtăşeşte cu toţi acelaşi principiu integrator al naturii. 

Acţiunea dezintegratoare a patimilor şi a păcatelor, înrădăcinată în 
iubirea de sine, începe cu o alipire de lume în multiplicitatea ei, o lume 
exterioară, de care omul este legat prin însăşi natura sa compusă. Omul, în 
calitate de microcosmos, reflectă lumea creată, lume al cărei caracter 
multiplu îşi are corespondentul în propria diferenţiere a omului. Acest 
caracter microcosmic al omului duce la o distrugere pătimaşă, atunci când 
pe om îl guvernează iubirea de sine, pentru că iubirea de sine invită toate 
patimile să-şi pună în aplicare funcţia lor dezintegratoare conform naturii 
diferenţiate a omului; dar, pe de altă parte, că adevăratul caracter 
microcosmic al omului se întemeiază deplin atunci când iubirea, sub ambele 
ei aspecte, îl guvernează pe om, pentru că iubirea invită toate virtuţile să-şi 
realizeze rolul lor de transformare a diverselor facultăţi umane, biruind 
patimile şi întrebuinţând corect aceste facultăţi. 

Dacă iubirea de sine este rădăcina tuturor patimilor, atunci adevărata 
iubire este culmea tuturor virtuţilor. Ierarhia virtuţilor porneşte de la 
restaurarea umană, începând cu credinţa şi sfârşind cu desăvârşirea creştină 
în fericirea finală. Spaţiul, în cazul patimilor, e acoperit de ierarhia celor opt 
duhuri ale răutăţii.116 Pentru Sfântul Cuvios „dragostea este născută de 
nepătimire; nepătimirea de nădejdea în Dumnezeu; nădejdea de răbdare şi 
îndelungă răbdare; iar pe acestea le naşte înfrânarea cea 
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atotcuprinzătoare. Înfrânarea, la rândul ei, e născută de frica lui 
Dumnezeu. În sfârşit, frica de credinţa în Domnul. Cel ce crede în Domnul 
se teme de chinuri; cel ce se teme de chinuri se înfrânează de la patimi; cel 
ce se înfrânează de la patimi rabdă necazurile, cel ce rabdă necazurile va 
avea nădejde în Dumnezeu, iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de 
toată împătimirea după cele pământeşti; în sfârşit mintea desfăcută de 
acestea va avea iubirea către Dumnezeu”.117 În principal „Cel ce iubeşte pe 
Dumnezeu preţuieşte cunoştinţa Lui mai mult decât toate cele făcute de El şi 
stăruieşte pe lângă ea neîncetat cu mare dor”.118 

Dragostea implică o preferinţă pentru înfrânare, răbdare şi 
nepătimire. Aceste virtuţi alungă din inima nevoitorului mânia şi întristarea, 
opunându-se patimilor care distrug sufletul. Apoi, milostenia este bună 
pentru partea irascibilă, iar postul, pentru cea concupiscentă, în timp ce 
rugăciunea curăţeşte mintea şi o pregăteşte pentru contemplare. Deci, „sunt 
unele lucruri care opresc patimile din mişcarea lor şi nu le lasă să 
sporească în creştere; şi sunt altele care le împuţinează şi le duc spre 
micşorare. De pildă postul, osteneala şi privegherea nu lasă pofta să 
crească; iar singurătatea, contemplaţia, rugăciunea şi dragostea de 
Dumnezeu o împuţinează şi o sting cu totul. La fel se întâmplă cu mânia. De 
pildă, îndelunga răbdare, nepomenirea răului şi blândeţea o opresc şi nu o 
lasă să crească; iar iubirea, milostenia, bunătatea şi iubirea de oameni o 
micşorează”.119 Prin urmare, „păcatele ne vin prin reaua întrebuinţare a 
puterilor sufletului, a celei poftitoare, irascibile şi raţionale. Neştiinţa şi 
nechibzuinţa vin din reaua întrebuinţare a puterii raţionale. Ura şi 
necumpătarea din reaua întrebuinţare a puterii irascibile şi poftitoare. Iar 
din buna întrebuinţare a acestora ne vine cunoştinţa şi chibzuinţa, iuţimea 
şi cumpătarea”.120 Sfatul Sfântului Maxim este categoric: „înfrânează-ţi 
iuţimea sufletului cu dragostea; veştejeşte-ţi partea poftitoare cu 
înfrânarea; înaripează-ţi partea raţională a lui cu rugăciunea. Şi lumina 
minţii nu se va întuneca niciodată”.121 

Fireşte, din cele văzute mai sus sunt şi corespondenţe între virtuţi şi 
patimile individuale. Astfel, înfrânarea este corespondentul pozitiv al 
patimilor trupeşti. Sfântul Maxim spune că: „dintre patimi, unele sunt 
trupeşti, altele sufleteşti. Cele trupeşti îşi iau prilejurile din trup, iar cele 
sufleteşti din lucrurile de din afară. Dar şi pe unele şi pe altele le 
desfiinţează dragostea şi înfrânarea: cea dintâi pe cele sufleteşti; cealaltă 

 
117 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 61. 
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pe cele trupeşti”.122 În atare caz înfrânarea se opune elementului poftitor din 
sufletului omului. Deci, putem considera că iubirea îmblânzeşte iuţimea; 
înfrânarea veştejeşte pofta; iar rugăciunea desface mintea de toate 
înţelesurile şi o înfăţişează goală lui Dumnezeu. Desigur, înfrânare are 
legătură directă cu cumpătarea şi se opune desfrânării. Sfântul Maxim 
sfătuieşte pe nevoitor ca atunci „când demonii scot mintea lui din 
neprihănire, învăluind-o în gânduri de curvie, să strige cu lacrimi către 
Domnul ca să fie izbăvit de cel rău”.123 

Tot în aceeaşi corespondenţă cu patimile este şi îndelunga răbdare. 
Sfântul Maxim consideră îndelunga răbdare ca fiind una dintre expresiile 
iubirii de aproapele. Deci, „cel ce iubeşte pe Hristos, desigur că-L şi imită, 
după putere. Astfel Hristos n-a încetat să facă bine oamenilor; iar, răsplătit 
cu nerecunoştinţă şi cu hulă, se purta cu îndelungă răbdare; în sfârşit, bătut 
şi omorât de ei, răbda neînvinuind pe nimeni. Acestea trei sunt faptele 
dragostei faţă de aproapele, fără de care cel ce zice că iubeşte pe Hristos 
sau că va dobândi Împărăţia Lui, se amăgeşte pe sine”.124 Îndelunga 
răbdare este un remediu împotriva iuţimii, nevoitorul primind puterea de la 
Dumnezeu să fie cu îndelungă răbdare faţă de cel care i-a greşit şi să îndure 
cele ce îi vin de la acesta. A avea îndelungă răbdare, după Sfântul Maxim, 
înseamnă a sta neclintit în împrejurări aspre şi a răbda relele; a aştepta 
sfârşitul încercării şi a nu da drumul iuţimii la întâmplare; a nu vorbi cuvânt 
neînţelept, nici a gândi ceva din cele ce nu se cuvin unui închinător al lui 
Dumnezeu. Căci „până la o vreme va răbda cel cu îndelungă răbdare şi pe 
urmă i se va răsplăti lui cu bucurie; până la o vreme va ascunde cuvintele 
lui şi buzele multora vor spune înţelepciunea lui”, spune Înţelepciunea lui 
Isus Sirah. Mai mult, cel ce rabdă îndelung „se socoteşte pe sine pricina 
încercări, fiindcă multe dintre cele ce ni se întâmplă, subliniază Cuviosul 
Maxim, ni se întâmplă spre îndumnezeirea noastră sau spre stingerea 
păcatelor trecute, sau spre îndreptarea neatenţiei prezente, sau spre 
ocolirea păcatelor viitoare. Cel ce socoteşte aşadar că pentru una din 
acestea i-a venit încercarea, nu se răzvrăteşte când e lovit, mai ales dacă e 
conştient de păcatul său, nici nu învinovăţeşte pe acela prin care i-a venit 
încercarea, căci fie prin acela fie prin altul, a avut să bea paharul 
judecăţilor dumnezeieşti. Ci el priveşte spre Dumnezeu şi-I mulţumeşte Lui 
care a îngăduit încercarea şi se învinovăţeşte pe sine şi primeşte certarea cu 
inimă bună, purtându-se ca David cu Semei, sau ca Iov cu soţia sa. Nebunul 
însă roagă pe Dumnezeu să-l miluiască; dar mila nu o primeşte, fiindcă nu 
a venit precum a voit el, ci precum doctorul sufletelor a socotit că e de 

 
122 IBIDEM, p. 71. 
123 IBIDEM, p. 82.  
124 IBIDEM, pp. 133-134. 



39 

folos. Şi de aceea se face nepăsător şi se tulbură şi uneori se războieşte 
aprins cu demonii, alteori huleşte pe Dumnezeu; astfel arătându-se 
nemulţumitor, nu primeşte decât bâta”.125 

În afară de patimile distrugătoare de suflet există şi o întristare 
mântuitoare, stăpână neîndurată a patimilor şi maică slăvită şi cuviincioasă a 
virtuţilor. Însuşi Mântuitorul s-a întristat, atunci când a văzut pe Lazăr mort. 
Deoarece El nu era numai Dumnezeu prin fire, ci şi om, a pătimit şi cele 
omeneşti, începând să se trezească în El întristarea. Deşi sfântul Lui trup se 
mişca spre lacrimi, El nu şi l-a lăsat să fie copleşit de ele în chip nestăpânit, 
cum este obiceiul nostru. Dar suspină în duhul Său, adică mişcă în oarecare 
mod prin puterea Sfântului Duh trupul Său. Acesta tremură şi se tulbură 
fiind cuprins de o tristeţe, care tinde spre plâns. Evident, Mântuitorul a făcut 
aceasta ca să întărească slăbiciunile trupului nostru şi să ne scape de 
întristarea cea veşnică, ridicându-ne la cele plăcute lui Dumnezeu. 

Şi Sfinţii Apostoli au fost cuprinşi de întristare, atunci când au 
înţeles că Mântuitorul va fi răstignit şi va muri, plecând de la ei. Ce supărare 
putea fi mai greu de suportat ca a lor şi ce-i putea împovăra mai mult ca 
lipsirea de prezenţa Lui atât de plăcută, ca păgubirea neaşteptată de cele atât 
de iubit ale acestei prezenţe? Toate acestea i-a făcut să fie tulburaţi de mare 
întristare şi frică, căci era motiv de întristare îndreptăţită faptul că-i va părăsi 
şi Se va duce la Tatăl, întristare care era maica oricărei bănuieli cu privire la 
ceea ce li se va întâmpla când nu va mai fi cu ei, când nu vor mai vedea 
trupul care-i putea apăra. Cum le potoleşte teama, sau în ce mod sunt 
readuşi la bucurie, şi mintea lor e ridicată la seninătatea dumnezeiască, o 
rezolvă Mântuitorul, când le zice: „Pace vă las vouă, pacea Mea o dau 
vouă”. Ei nu vor rămâne orfani, nici nu vor fi lăsaţi singuri pe pământ, lipsiţi 
şi goliţi de Cel Ce-i va ajuta, căci, deşi absent cu trupul, El îi va înconjura cu 
lucrarea Sa binevoitoare ca Dumnezeu. Astfel, vor fi ridicaţi mai presus de 
orice tulburare şi nimeni nu le va birui buna lor cutezanţă. Toată frica va 
slăbi şi teama se va depărta de la ei, căci le va răsări prin Duhul o putere 
dumnezeiască, ce va aduce pace minţii şi seninătate inimii lor. În felul 
acesta, Apostoli se vor ridica la descoperirea celor mai presus de mintea 
omenească primind Duhul Domnului, El însuşi fiind cu cei ce-L vor primi 
pe El. De la Sfinţii Apostoli poate învăţa şi cel cuprins de întristare pentru 
viaţa sa, bine ştiind că fără Dumnezeu el este străin şi îndurerat pe acest 
pământ. Numai dacă Mântuitorul este prezent în noi prin Duhul Său, avem 
pace şi bucurie. Deci, era necesar pentru Sfinţii ucenici ca Domnul să-i 
asigure de această prezenţă ca nu cumva întristarea lor să fi ajuns la o 
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disperare fără mângâiere. Aceasta ne încredinţează că, indiferent cât suntem 
de întristaţi, totuşi trebuie să avem nădejde în Dumnezeu care ne iartă şi ne 
primeşte cu multă dragoste dacă ne pocăim cu sinceritate şi din toată inima.  

Slăbiciunea firii omeneşti şi stare de păcătoşenie de mai înainte, care 
e supusă durerii, e biruită deci pentru prima dată în Mântuitorul Hristos, de 
la Care puterea de viaţă dătătoare trece prin firea Sa umană şi la noi. Astfel, 
nevoitorul, ajutat de această virtute, izvorăşte iubirea de Dumnezeu, scoţând 
cu uşurinţă din minte boldul viclean al păcatului. Fără îndoială, cel care are 
această preocupare în adâncul inimii nu mai e atins de săgeţile vicleanului şi 
nu se mai teme de năvălirile lui. Eliberat de aceşti duşmani el nu se mai 
alipeşte nici de cele văzute şi nu se mai întinează nici de poftele celor 
stricăcioase. De acum nici nu mai îngăduie simţurilor să fie atrase fără 
rânduială spre cele ce nu se cuvin, ci crede şi se socoteşte pe sine mai 
păcătos şi mai mic decât oricine, învinuindu-se permanent de la păcatele 
săvârşite mai înainte. Nici cugetarea sa nu mai alunecă la cele de jos, ci se 
ridică numai la ştiinţa celor dumnezeieşti, fiind robită întru totul de Duhul 
Sfânt prin iubire. Mai mult, mintea celui întristat după Dumnezeu, fiind 
cuprinsă de lucrarea harului, este cuprinsă de bucuria Împărăţiei cerurilor şi 
de dorul neînsetat după vederea faţă către faţă a Preasfintei Treimi. Deci, 
numai dacă sufletul omenesc simte durerile prin întristare, atunci Duhul 
dumnezeiesc îl întăreşte în curăţie prin pocăinţă, făcându-l să simtă la un 
nivel înalt, curat, durerile şi plăcerile sau bucuriile duhovniceşti. 

Desigur, întristarea, care înnoieşte cugetarea celui preocupat de viaţa 
duhovnicească, este în primul rând o recunoaştere a greşelilor trecute, „citite 
şi recitite cu durere de mintea nevoitorului”,126 cum spune fericitul Maxim. 
Această stare este susţinută de gândul la moarte şi de durerea ascuţită şi 
mereu aşteptată a sfârşitului personal. În această stare sufletul trebuie să dea 
socoteală de faptele sale înaintea Dreptului Judecător, să se smerească şi să 
ceară permanent iertare pentru păcatele sale. De fapt, amintirea de cele 
trecute şi părerea de rău pentru păcatele săvârşite împotriva iubirii lui 
Dumnezeu nu se poate să nu dea omului înţelept motive serioase de 
întristare mântuitoare. Cum ar putea să stea omul nesimţitor faţă de această 
realitate a vieţii sale, când ştie cât de mult la întristat pe Dumnezeu cu 
faptele sale rele şi când vede în jurul său că toate sunt trecătoare şi că toţi 
mor? Fireşte, pe cel ce este preocupat de mântuirea sa această stare îl aşează 
în postura de judecător al propriilor sale fapte, osândindu-se mai înainte de 
venirea judecăţii celei drepte a lui Dumnezeu. Cu certitudine, aceste 
concluzii nepărtinice la adresa vieţii personale dau existenţei umane o linişte 
smerită pentru viaţa de dincolo, aşa cum spunem în ectenia cererilor: „sfârşit 
creştinesc vieţii noastre, fără durere neînfruntat în pace şi răspuns bun la 
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înfricoşata judecată a lui Hristos”. Judecata noastră subiectivă trebuie să fie 
bineînţeles însoţită de judecata obiectivă a lui Dumnezeu, căci numai în faţa 
Lui ne vom judeca pe drept, El fiind singurul care ne va ierta de păcatele 
noastre, cu milă şi cu îndurare. Cu cât ne vom judeca pe noi înşine mai 
aspru şi mai drept, cu atât El ne va judeca cu mai multă milă şi iubire. Ca 
atare, în acest context rolul reamintirii trecutului nostru şi a stării noastre 
păcătoase ne ajută categoric să continuăm pocăinţa noastră şi să facem cât 
mai curată inima noastră.  

Această lucrare nu trebuie să înceteze niciodată, ci trebuie continuată 
până la sfârşitul vieţii noastre pământeşti. Întrucât prin păcat am pierdut 
legătura cu Dumnezeu şi ne-am lipsit de harul Său, stare de întristare după 
Dumnezeu perpetuează de fapt conştiinţa că avem nevoie imperativă ca 
Dumnezeu să fie prezent permanent înăuntrul nostru şi Se preocupe de viaţa 
noastră. Numai dându-ne har şi mila Sa iertătoare, fiecare etapă din pocăinţa 
noastră are nevoie să fie săvârşită cu smerenie, iubire şi luare aminte. Este 
de la sine înţeles că fără de o astfel de pocăinţă cerul vieţii nevoitorului nu 
se curăţeşte de întunericul duhurilor răutăţii care s-au întipărit în mintea lui 
prin diferite păcate şi închipuiri păcătoase. Omul, ca să poată să se elibereze 
de aceste poveri, are nevoie să ia aminte la stare lui de mai înainte, atunci 
când slujea patimilor de ocară şi asculta de duhurile necurate. În felul acesta 
el va putea dobândi îndreptarea prin virtuţi şi regretul pentru păcate, primind 
iarăşi harul prezenţei lui Dumnezeu în sufletul său. În această experienţă el 
va afla că pocăinţa este cu adevărat o reînnoire a minţii şi o refacere a 
felului de viaţă de mai înainte. Diavolii vor năvăli asupra lui cu diferite 
ispite şi aduceri aminte, dar dacă va dobândi o conştiinţa curată şi grijulie 
pentru mântuire, atunci nu „se va teme de năvala viclenilor şi barbarilor 
demoni, care fiecare îl trage spre sine, după ieşirea în văzduh, răpind cu 
cruzime, prin mijlocirea patimii, nenorocitul suflet şi ruşinându-l cu darea 
pe faţă a celor făcute de el şi luându-i toată nădejdea în bunătăţile 
viitoare”.127 Cuvintele spuse de Sfântul Maxim subliniază clar că sufletul 
omului, după ce se desparte de trup, va trece prin vămile văzduhului, unde 
va fi cercetat de viclenii diavoli după trăsăturile păcatelor săvârşite de el ce 
s-au imprimat în el şi n-au fost curăţite prin pocăinţă.128  

 
127 IBIDEM, p. 65. 
128 Cercetarea sufletului o vor face duhurile rele nu în planul transcendent, unde judecă 
Mântuitorul Hristos, ci în planul legat încă de existenţa pământească, loc numit vămile 
văzduhului. Ştim din Sfânta Scriptură că duhurile au căzut înainte de facerea omului în 
planul de jos al existenţei, care înconjoară viaţa pe pământ. Ele s-au silit din totdeauna din 
ură faţă de om să-l împiedice să ajungă la Dumnezeu. Cei ce nu ajung să se ridice dincolo 
de aceşti vameşi ai întunericului ajung în iad, departe de Dumnezeu şi de lumina Lui. În 
acest loc de chin, sufletele sunt mai departe de Preasfânta Treime chiar decât în timpul 
vieţii lor pământeşti. Detalii în IPS Irineu Popa, „Semnificaţia eshatologică a vămilor 
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În concluzie, Sfântul Maxim consideră că întristarea mântuitoare 
este virtutea care se naşte din iubirea de Dumnezeu şi de semenii noştri. Ea 
trebuie să fie hrănită în chip mântuitor de cugetarea amănunţită la starea 
sufletelor din iad, la care vor ajunge cei păcătoşi după conducerea lor în 
văzduh de către duhurile răutăţii şi după aruncarea lor în chinurile iadului şi 
în tăcerea cea grea.129 Nu trebuie, evident, uitat că în conţinutul acestei 
întristări să află aşezată şi nădejdea învierii şi a măritei, înfricoşătoarei şi 
slăvitei veniri a Mântuitorului Hristos. În această zi, cum spune Sfântul 
Apostol Petru: „cerul şi pământul şi toată podoaba celor văzute vor trece şi 
ca printr-o suflare vor arde şi se vor desface”130 „printr-un foc uriaş, care 
va curăţi cu anticipare, pentru venirea Celui curat, zidirea întinată de 
noi”.131 Acest foc care va descompune creaţia va izbucni în parte chiar din 
sânul ei prin lucrarea fiinţelor umane înrăite. El va arde şi va chinui pe cei 
care n-au iubit pe aproapele şi n-au iertat pe cei care i-au greşit. 

Ca un remediu împotriva patimilor Sfântul Maxim ne învaţă să 
folosim această întristare mântuitoare prin care să îndreptăm mădularele 
trupului spre ceea ce place Duhului. Cercetându-se astfel omul cu 
amănuntul, va agonisi roade bogate pentru Împărăţia cerurilor. Şi cu cât va 
înţelege prin iubire mai mult pe cei din jurul său, cu atât va intra într-un 
dialog nesfârşit cu Cuvântul vieţii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este 
clar că înţelegerea şi iubirea aproapelui vor crea în inima nevoitorului un dor 
de cunoaştere a lui Dumnezeu şi a marilor taine dumnezeieşti. În această 
ipostază oamenii duhovniceşti ajung să fie „de un suflet şi de un gând cu 
prietenii; apropiaţi celor cunoscuţi; la îndemâna celor mai smeriţi; 
împreună pătimitori şi de oameni iubitori cu cei bolnavi; îndelung răbdători 
cu cei ce se mânie; iertători ai celor ce greşesc; mângâietori celor 
întristaţi”,132 cum subliniază Sfântul Maxim. 

Tot în acest context, Cuviosul ne spune că nevoitorul trebuie să 
realizeze că lumea de aici este trecătoare şi se veştejeşte repede, fiind prin 
firea ei stricăcioasă. Numai râvna pentru cele dumnezeieşti arată intensitatea 
dorinţei sincere pentru mântuire a credinciosului şi ura faţă de păcat. În 
această preocupare mântuitoare omul îşi dezleagă sufletul de toate cele ce se 

 
văzduhului ca loc de trecere a sufletului din lumea aceasta spre viaţa veşnică”, în vol. 
Aşteptând pe Cel ce va să vină, Atotţiitorul, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, p. 1109. 
129 Sfântul Maxim vorbeşte aici atât de „tăcerea cea grea”, cât şi de „întunericul din 
adânc”, de care vor suferi păcătoşii în iad. Mulţi în această viaţă sunt înşelaţi de diavolul să 
nu înţeleagă şi să se înfricoşeze de această stare de nedescris. Omul care nu comunică 
sincer cu semenii săi va ajunge la culmea suferinţei, în neputinţa de a se comunica cu alţii 
în iad, locul nevederii şi al temerilor înfricoşate. 
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strică şi dispreţuieşte trupul de dragul virtuţii. El se înfrânează ferm şi 
rămâne neîncovoiat faţă de toate cele ce-l atrag în chip înşelător prin 
simţuri, veştejind poftele neruşinate şi potolind mişcările dezordonate ale 
iuţimii. Neîngăduind să poarte în sufletul său gândul moleşit, nevoitorul îşi 
înfrânează pornirea neraţională a gândurilor îndreptate spre patimă, răbdând 
cu stăruinţă în toate încercările, prin care, chiar dacă pătimeşte trupeşte, 
rămâne nepătimitor şi nebiruit în suflet. „Probaţi, astfel, zice Sfântul 
Mărturisitor, prin înfrânare de la patimile ce depind de noi şi prin răbdarea 
patimilor ce nu depind de noi, producem ca dintr-o dumnezeiască sămânţă, 
cu înţelepciune, roduri frumoase şi coapte, precum: cuminţenia 
cunoscătoare potrivnică neştiinţei şi superstiţiei; bărbăţia potrivnică 
laşităţii şi obrăzniciei îndrăzneţe; curăţia potrivnică desfrânării şi prostiei; 
dreptatea potrivnică nedreptăţii, adică lăcomiei şi zgârceniei”. La aceste 
virtuţi trebuie negreşit adăugate: „smerita cugetare împotriva mândriei, 
îngâmfării şi închipuirii de sine, şi agonisirea îndelungii-răbdări şi 
blândeţei, virtuţi potrivnice descurajării”. Într-un cuvânt, osteneala omului 
trebuie să se îndrepte neîncetat spre dobândirea iubirii de fraţi şi de străini, 
în care se adună şi se păzesc toate bunătăţile dăruite de Dumnezeu 
oamenilor. Având ajutorul harului, credinciosul îşi „păzeşte gândul neuitat 
al morţii şi al nesiguranţei clipei ei şi al pustiirii sufletului de după ieşire, 
care nu duce cu sine nimic, afară de conştiinţa împunsă de cele făcute rău 
de el, şi gândul cercetării lui înfricoşătoare ce se va face în văzduhul acesta 
de către duhurile rele, şi gândul la încuierea amară şi neluminată a 
sufletului în iad îndată după aceea, şi la pedepsele aşteptate ce ameninţă pe 
cei ce au păcătuit, împreună cu ruşinea arătării celor ascunse de către 
dreptul Judecător şi de către Puterile cereşti”.133 Deci, cel ce voieşte să 
meargă pe urmele Mântuitorului Hristos să imite modelul Lui, să nu 
vieţuiască cu iubire de slavă, să nu lucreze virtutea pentru a-şi atrage laude, 
nici să nu aleagă o viaţă admirată ca fiind foarte nevoitoare, şi să nu 
iubească a fi slăvit nici măcar cât de puţin pentru aceasta, ci să voiască să fie 
văzut numai de ochii Dumnezeirii, Care dezvăluie cele ascunse şi face 
cunoscut ceea ce s-a împlinit pe nevăzute. Stăruirea în virtute înseamnă 
stăruirea în apropierea de Mântuitorul prin umblarea nedespărţită împreună 
cu El. Iar umblarea împreună cu El şi urmarea Lui nu se înţeleg după trup, ci 
se împlinesc mai degrabă prin virtutea în fapte. În aceasta întărindu-şi 
mintea nevoitorii răspund ca şi ucenicii Domnului: „La cine ne vom duce?” 
Răspunsul Domnului Hristos le va întări convingerea că totdeauna El va fi 
cu ei dacă vor primi poruncile Lui şi le vor împlini spunând ca şi Psalmistul: 
„Cât de dulci sunt gâtlejului meu cuvintele Tale, mai mult decât mierea în 

 
133 IBIDEM.  
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gura mea!”134 Ca un exemplu în acest urcuş duhovnicesc al virtuţii îl putem 
aduce pe Sfântul Ioan Botezătorul. Mare a fost cu adevărat fericitul 
Botezător şi cel mai strălucitor în toată virtutea, înălţând hotarele dreptăţii 
aflate în noi în aşa fel că nu poate fi vreuna mai presus de el. Acest Sfânt 
Prooroc s-a ridicat la cele mai înalte hotare ale virtuţii, care stau în 
posibilitatea omului. 

Prin urmare, nevoitorii aflaţi în Trupul tainic al Domnului se ridică 
nu prin puterea lor, ci prin a harul Duhului Sfânt, mai presus de înălţimea 
supremă la care poate ajunge vreun om prin puterea lui. Astfel, cel aflat în 
Mântuitorul Hristos are nevoie să fie recreat şi renăscut prin Sfintele Taine 
şi prin virtute. Prin acestea el se face părtaş al firii dumnezeieşti, având în 
sine pe Duhul Sfânt şi numindu-se prin aceasta templu al lui Dumnezeu. 
Satana nu încetează să ne depărteze de la starea de virtute, făcându-ne să 
lunecăm în multe feluri din şederea lângă Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta 
Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om pentru a readuce pe toţi în Trupul Său 
tainic. El i-a suspus pe toţi sub jugul virtuţii ca să devină toţi una, refăcându-se 
într-un om nou care se închină unui singur Dumnezeu. Evident, nu doar 
spunând cineva că iubeşte pe Dumnezeu va şi dobândi slava iubirii 
adevărate, deoarece nu în cuvânt stă puterea virtuţii, nici nu ia chip prin 
cuvinte goale frumuseţea evlaviei faţă de Dumnezeu, ci aceea se cunoaşte 
din fapte bune şi dintr-o gândire ascultătoare. Şi cel mai bine arată iubirea 
faţă de Dumnezeu şi virtutea vie şi adevărată, păzirea poruncilor. Această 
iubire nu e arătată numai ca o umbră, prin cuvintele limbii, ci luminează, 
precum am spus, prin culorile strălucitoare ale faptelor văzute. Aceasta ne-a 
arătat-o limpede Domnul nostru Iisus Hristos, când a zis: „Nu oricine Îmi 
zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu Celui din ceruri”.135 Aşadar, rădăcina a toată virtutea este 
cunoaşterea lui Dumnezeu şi temelia evlaviei este credinţa, nădejdea şi 
iubirea. 

 
Abstract: The  Spiritual Ascent on the Scale of the Virtues in the Mystical 
Thinking of Saint Maximus the Confessor 
After our first article on the introduction of mystical thinking of St. 
Maximus the Confessor, we continue this analysis with the root of the 
passionate life: self-love. Love implies a true relation with God, but self-
love is its perversion, it is the source of human tyranny and disorder. Also, 
we debate in our text, in accordance with the writings of St. Maximus, the 
covetousness of the womb and the sinful sorrow, the vain glory and the 
pride. In the last part, we demonstrate how the spiritual ascent on the ladder 

 
134 Psalmul 118, 103. 
135 Matei 7, 21. 
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of virtues can achieve the redemption of the bodily life. Those who succeed 
make it not by their power, but through the grace of the Holy Spirit. The 
way of all virtue is the knowledge of God and the foundation of godliness is 
faith, hope and love. 
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Receptarea depreciativă a teofaniei de la Maglavit (1935)  
în teologia ortodoxă românească. O evaluare critică 

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. PICU OCOLEANU1 
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Anul acesta, în ziua praznicului Naşterii Maicii Domnului, urmează 

a avea loc sfinţirea bisericii mănăstirii Maglavit, ridicată chiar pe locul de 
„la Buturugi” unde, în urmă cu 84 de ani, la începutul verii anului 1935, s-a 
petrecut teofania care a declanşat un fenomen mistic,2 taumaturgic,3 dar şi 
social şi de renaştere morală4 de o amplitudine nemaiîntâlnită până atunci în 
lumea românească. Probabil că, în 1935, atunci când proiectul ridicării 
mănăstirii Maglavit a fost demarat cu entuziasm ca hotărâre a poporului 
dreptcredincios5 de a veni în întâmpinarea evenimentului epifanic petrecut 
în sud-vestul Olteniei, nimeni nu bănuia că va fi nevoie de aproape un veac 
pentru ducerea lui la bun sfârşit. În mod similar, în cei zece ani scurşi de la 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
2 După cum îl cataloghează NICHIFOR CRAINIC, Vizită la Maglavit, în: „Gândirea”, XV 
(1936), nr. 1, pp. 1-11. 
3 Mărturiile date în acest sens de pelerinii veniţi la Maglavit sunt cu totul impresionante: Pr. 
DUMITRU STĂNILOAE, profesor la Academia teologică «Andreiana»: Vindecările 
minunate văzute de mine la Maglavit, în: „Telegraful Român”, Sibiu, anul LXXXIII, nr. 41, 
29 septembrie 1935, pp. 2-3, text reluat în: „Biserica şi Şcoala. Revistă bisericească-
culturală, organul oficial al Eparhiei ortodoxe române a Aradului”, anul LIX, nr. 41, Arad, 
13 octombrie 1935, pp. 3-5 şi în cartea postum editată a Ieroschimonahului NIL 

DOROBANŢU, Petru de la Maglavit. Teofanie, Zemeş, Editura Floare de april, 2017, pp. 
87-94. A se vedea şi Pr. VASILE I. OUATU, Maglavitul, Bucureşti, 1935, pp. 66-76. Diac. 
drd. ALEXANDRU VANCIU, Petrache Lupu şi vindecările de la Maglavit/ Petrache Lupu 
and the Healing from Maglavit, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019 (în special pp. 20-43) 
inventariază multe din aceste tămăduiri minunate. 
4 Am abordat acest aspect în studiul Teofanie şi renaştere morală. Dumnezeiasca vedenie a 
lui Petru de la Maglavit (1935) şi semnificaţia ei moral-teologică, în vol. Slujire preoţească 
şi apostolat social, ed. Nicolae Răzvan Stan, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, pp. 
73-90. 
5 Petru de la Maglavit mărturiseşte în mod repetat că, în vedeniile avute, nu a primit nicio 
poruncă cu privire la ridicarea unui lăcaş de cult pe locul teofaniei, dar că o astfel de 
aspiraţie manifestată de poporul credincios i se pare firească. A se vedea Pr. VASILE I. 
OUATU, op. cit., p. 62. 
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dumnezeiasca arătare din lunca Dunării până la instaurarea regimului 
comunist în România, perioadă de manifestare şi receptare maximă a ceea 
ce a fost numit „fenomenul de la Maglavit”, puţini vor fi anticipat asaltul 
ulterior al detractorilor persoanei ciobanului Petrache Lupu (1907-1994) şi 
ai vedeniei avute de el.  

Că promotorii acestei ofensive au fost exponenţi ai regimului ateist 
instalat în România odată cu forţele de ocupaţie sovietice sau reprezentanţi 
ai intelectualităţii seculare şi agnostice poate fi înţeles. Ceea ce uimeşte însă 
este faptul că strădaniilor ateist-seculare de diminuare a importanţei şi 
ducere în derizoriu a evenimentelor minunate de la Maglavit s-au raliat unii 
dascăli de teologie sau reprezentanţi ai intelighenţiei creştin-ortodoxe. Vom 
căuta să analizăm, în cele ce urmează, articulaţiile esenţiale ale discursului 
detractorilor fenomenului teofanic de la Maglavit, punându-l în oglindă cu 
argumentele teologice în favoarea autenticităţii vedeniei dumnezeieşti avută 
de Petre Lupu, aduse de principalii reprezentanţi ai teologiei ortodoxe 
româneşti (pr. Dumitru Stăniloae, Nichifor Crainic, mitropolitul Irineu 
(Ioan) Mihălcescu etc.) şi însuşite de Sfântul Sinod înainte de instituirea în 
ţara noastră a regimului comunist. 

 
1. „Mişcarea de la Maglavit” ca rătăcire episodică de la dreapta 

credinţă (arhid. prof. Petru I. David) 
În cursul său de sectologie, binecunoscut multor generaţii de studenţi 

teologi atât de dinainte, cât şi de după 1989, părintele profesor Petru I. 
David de la Facultatea de Teologie (în perioada comunistă: Institutul 
Teologic Ortodox de Grad Universitar) din Bucureşti consacră câteva 
rânduri „mişcării de la Maglavit”, pe care le include într-un subcapitol 
intitulat „Alte rătăciri”. Profesorul de teologie bucureştean expediază 
vedenia avută de ciobanul Petrache Lupu în registrul psihopatologic, 
insistând, de asemenea, asupra opoziţiei profesorilor de teologie şi a 
ierarhiei bisericeşti faţă de fenomenul Maglavit şi asupra instrumentalizării 
economice a acestuia de către persoane lipsite de scrupule: 

„Mişcarea de la Maglavit. – Mişcarea de la Maglavit (jud. 
Dolj) ca multe alte apariţii [într-o notă de subsol, autorul adaugă: „Alte 
«mişcări»: «Vladimireştii», Asociaţii («Miron Cristea», «Sf. Mormânt», 
«Sf. Cruce» etc., Frăţii, «Apariţii» ş.a.” – n.n.).] înainte de cel de-al 
doilea război mondial, este o reminiscenţă ancestrală în psihicul unor 
indivizi halucinanţi, «vizionari». Că sunt şi, din păcate, destui bolnavi 
psihic o ştim; dureros este cum o mulţime de creduli îi urmează. Aşa a 
fost şi cazul «vizionarului» Petrache Lupu din Maglavit, care a pretins că 
«l-a văzut pe Dumnezeu sub chipul unui «moş»... 

Cu toată opoziţia categorică împotriva fenomenului a 
profesorilor Facultăţii de teologie şi a ierarhilor ortodocşi, Petrache Lupu 
şi-a desfăşurat nestingherit activitatea fiind susţinut de afacerişti lipsiţi de 
scrupule, care au făcut în jurul «minunii de la Maglavit» o largă 
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publicitate şi o sursă aducătoare de mari venituri. Dar după război, 
ciobanul de la Maglavit a revenit la turma sa.  

La bătrâneţe, el a dat dovadă de pocăinţă, regretând rătăcirea de 
care s-a lăsat cuprins şi frecventând mânăstirile şi biserica ortodoxă din 
sat”.6 

 La paragraful dedicat prezentării fenomenului Maglavit, Petru I. 
David anexează şi o notă conţinând „precizări bibliografice”.7 Din cele nouă 
titluri adnotate aici, doar două se referă propriu-zis la ceea ce părintele 
profesor numeşte „mişcarea de la Maglavit”. Dintre acestea, una este 
lucrarea academicianului Gheorghe Marinescu, Lourdes şi Maglavit, care 
însă, departe de a confirma cele afirmate de profesorul bucureştean, susţine 
tocmai contrariul, certificând din punct de vedere neuropsihiatric 
autenticitatea vedeniei avute de păstorul oltean şi punând în paralelă 
teofania de la Maglavit cu vedenia minunată avută în Franţa de tânăra 
Bernadette Soubirous (1844-1879). Cea de-a doua referinţă (prezentată însă 
incomplet, fără menţionarea numelui autorului, la fel cum incompletă este, 
în aceeaşi notă bibliografică, şi trimiterea la studiul „Doctrina Bisericilor 
despre Cultul Sfinţilor faţă de secta tudoristă” al profesorului Teodor M. 
Popescu, în acest caz nefiind precizat anul de apariţie al studiului) invocă 
lucrarea eseistului Mihai Urzică „Minuni şi false minuni”, apărută în 1940 la 
Bucureşti, în care un capitol întreg (cap. XII) este dedicat „cazului Petrache 
Lupu”.8 Propriu-zis, aceasta din urmă rămâne, până astăzi, singura lucrare 
cu caracter cât de cât sistematic apărută în tabăra detractorilor teofaniei de la 
Maglavit, care, reeditată în anii ’90 şi apoi în anii 2000, a fost receptată, la 
insinuările comunizante ale reprezentanţilor duhului vremii, de o mare parte 
a publicului creştin-ortodox ca fiind congruentă cu o prezumtivă poziţie a 
Bisericii Ortodoxe Române în acest caz.  
 În fapt, cele mai multe dintre cele susţinute de părintele profesor 
David în cursul său de sectologie sunt inexacte sau nu se susţin cu probe. 
Astfel, aserţiunea cum că păstorul Petru de la Maglavit ar aparţine categoriei 

 
6 Diac. PETRU I. DAVID, Călăuza creştină pentru apărarea dreptei credinţe. Sectologie, 
ediţia a II-a, Ed. Episcopiei Argeşului, Curtea de Argeş, 1994, p. 176. 
7 IBIDEM: „PRECIZĂRI BIBLIOGRAFICE: A.D. BĂLEANU, Sudiul viselor şi a 
somnambulismului..., ed. a doua... Bucureşti, 1937; GH. CIUHANDRU, Cărţi de afurisanie 
sau de blăstăm, I, în RT, nr. 12/1927; II, nr. 9-10/1930, III, nr. 11-12/1930; GH. 
MARINESCU, Lourdes şi Maglavit, Bucureşti, 1936; [sic!] Minuni şi false minuni..., 
Bucureşti, 1940; ERNEST W. OATEN, Amintirile unui mediu. Studiu introductiv şi 
adnotări de N. Porsena, Bucureşti, 1943; T.M. POPESCU, Cuibul cu barză, în BOR, nr. 
4/1924, p. 211-215; Arhim. SCRIBAN, După un an, în BOR, nr. 1/1925, p. 1-8; T.M. 
POPESCU, Doctrina Bisericilor despre Cultul Sfinţilor faţă de secta tudoristă, în ST, nr. 5-6 
[sic!], p. 292-320; SEBASTIAN STANCA, Blesteme şi afurisanii, în RT, nr. 3-4/1944; 
Haral. VASILACHE, Puteri tainice ale sufletului, în BOR nr. 7-8/1940, p. 565-575”. 
8 MIHAI URZICĂ, Minuni şi false minuni, Bucureşti: Anastasia, 1993 [reeditarea ed. din 
1940], pp. 167-219. 
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„unor indivizi halucinanţi”, respectiv „bolnavi psihic” urmaţi în mod 
inexplicabil de o „mulţime de creduli” nu întruneşte nici pe departe 
unanimitatea oamenilor de ştiinţă din lumea medicală care l-au consultat pe 
ciobanul oltean. Dimpotrivă,9 cu excepţia dr. Demetru E. Paulian10 (1935), 
acesta neconsultându-l însă niciodată personal pe profetul din Oltenia, şi, 
mai târziu, a psihologului clujean Nicolae Mărgineanu11 (1945), care au 
susţinut amândoi debilitatea mentală a lui Petrache Lupu, o bună parte a 
lumii medicale româneşti, reprezentată de academicianul Gheorghe 
Marinescu (1863-1938),12 fondatorul şcolii româneşti de neurologie,13 dr. I. 
Popescu-Sibiu sau dr. Mihai Albu, directorul (greco-catolic!) al Sanatoriului 
„Mihai Bravu” din Craiova,14 a certificat, în urma unor repetate consulturi 
de specialitate, perfecta sănătate fizică şi mentală a păstorului oltean, fapt pe 
care îl vor reitera şi alţi reprezentanţi ai intelectualităţii româneşti a vremii, 
precum scriitorul şi profesorul de teologie Nichifor Crainic,15 după ce au 
avut ocazia de a-l cunoaşte personal.  
 Pe de altă parte, părintele profesor David vorbeşte de „opoziţia 
categorică împotriva fenomenului [de la Maglavit] a profesorilor Facultăţii 
de teologie şi a ierarhilor ortodocşi”. Dacă în privinţa aserţiunii cu privire la 
presupusa maladie psihică a ciobanului Petrache Lupu profesorul 
bucureştean de teologie se putea baza pe unele puncte de vedere exprimate 
în lumea medicală şi în sfera publică românească din perioada interbelică, în 

 
9 A se vedea studiul nostru Teofanie şi renaştere morală. Dumnezeiasca vedenie a lui Petru 
de la Maglavit (1935) şi semnificaţia ei moral-teologică, în vol.: „Slujire preoţească şi 
apostolat social”, coord. pr. conf. dr. Nicolae Răzvan Stan, Ed. Mitropolia Olteniei, 
Craiova, 2019, pp. 73-90.  
10 Fără a-l consulta personal pe păstorul oltean, după cum remarcă NICHIFOR CRAINIC, 
Vizită la Maglavit, în: „Gândirea”, XV (1936), nr. 1, pp. 1-11, aici p. 2. 
11 NICOLAE MĂRGINEANU, Amfiteatre şi închisori (Mărturii asupra unui veac 
zbuciumat), ediţie şi studiu introductiv de Voicu Lăscuş, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 
pp. 214; 217. 
12 GHEORGHE MARINESCU, Lourdes şi Maglavit, Tipografia ziarului „Universul”, 
Bucureşti, 1936. 
13 Până şi ştiinţa medicală şi presa comunistă îi vor recunoaşte meritele ştiinţifice 
academicianului Gheorghe Marinescu. Astfel, în ziarul Scânteia, oficiosul Partidului 
Comunist Român, din 25 mai 1950 era inserată o notă despre „comemorarea svantului Gh. 
Marinescu la Academia R.P.R.”: „În ziua de 17 Mai a avut loc la Academia R.P.R. o 
şedinţă publică a Secţiei de Ştiinţe Medicale pentru a comemora pe savantul neurolog Gh. 
Marinescu. Au participat numeroşi academicieni şi personalităţi din lumea ştiinţifică şi 
medicală, în frunte cu prof. dr. C.I. Parhon, preşedintele de onoare al Academiei R.P.R., şi 
prof. Traian Săvulescu, preşedintele Academiei R.P.R. Şedinţa a fost deschisă de acad. Şt. 
S. Nicolau, secretarul Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei R.P.R., care a omagiat 
memoria Prof. Gh. Marinescu, amintind meritele marelui savant. Au luat cuvântul apoi 
acad. Prof. dr. C.I. Parhon, Acad. Prof. V. Mârza şi Acad. A. Kreindler (Agerpres)”. 
14 Ieroschimonah NIL DOROBANŢU, Petru de la Maglavit, p. 71. 
15 NICHIFOR CRAINIC, op. cit. p. 2. 
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acest caz din urmă avem de a face cu un neadevăr total. Nu numai că o atare 
opoziţie nu a existat, dar atât cei mai importanţi profesori de teologie din 
ţară, în frunte cu Nichifor Crainic, părintele Dumitru Stăniloae sau viitorul 
mitropolit al Moldovei Irineu Mihălcescu, cât şi însuşi Sf. Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române în actele sale oficiale au tratat „fenomenul Maglavit” ca 
pe o teofanie.16 Chiar şi un celebru înaintaş al părintelui profesor David, 
Petru Deheleanu de la Academia Teologică din Arad, unul dintre cei mai 
importanţi profesori de sectologie din Ortodoxia românească, examinând 
acest fenomen i-a confirmat autenticitatea şi importanţa în cadrul vieţii 
Bisericii Ortodoxe Române.17 

Pe lângă afirmaţii inexacte sau de-a dreptul neadevărate, scurta 
prezentare a „mişcării de la Maglavit” realizată de diac. Petru I. David se 
caracterizează prin tendenţiozitate. Că în jurul fenomenului Maglavit vor fi 
ajuns să roiască „afacerişti lipsiţi de scrupule” nu se poate tăgădui. Marile 
fenomene sociale declanşate de experienţe mistice şi religioase au atras 
întotdeauna profitori lipsiţi de scrupule.18 Nu există însă nici cel mai mic 
indiciu cu privire la faptul că Petrache Lupu ar fi căutat tovărăşia şi 
susţinerea acestora, cum lasă să se înţeleagă părintele profesor („Petrache 
Lupu şi-a desfăşurat nestingherit activitatea fiind susţinut de afacerişti lipsiţi 
de scrupule...”) sau că ar fi folosit, alături de aceştia, «minunea de la 
Maglavit» pentru a obţine „o largă publicitate şi o sursă aducătoare de mari 
venituri”. Dimpotrivă, ciobanul Petrache Lupu a murit sărac, aşa cum a şi 
trăit întreaga sa viaţă, insistând în cuvântările sale asupra faptului că însuşi 
„Moşul” i-a poruncit să ducă o viaţă în sărăcie. De altfel, până şi cei care au 
susţinut debilitatea sa mintală şi au avut ocazia să-l cunoască personal, au 
dat mărturie despre curăţia sa morală cu totul impresionantă.19  

În sfârşit, într-o categorie similară se încadrează şi afirmaţia lui Petru 
I. David de la finalul textului său, cum că, „la bătrâneţe, el [Petrache Lupu – 

 
16 Cele două referate ale P.S: Tit Simedrea al Hotinului, pe temeiul cărora Sfântul Sinod a 
dat cele două hotărâri, în: P.S. EPISCOP VARTOLOMEIU al Râmnicului Noului Severin, 
Cauzele care m’au împiedicat şi mă împiedică să-i dau dumnezeeştii vedenii de la 
Buturugi-Dolj calitatea evanghelică de instituţie de binefaceri, sub forma unei sfinte 
mânăstiri sprijinită de preoţii şi de creştinele Oltenii, Tipografia «Episcopul Vartolomeiu», 
1936, Rm. Vâlcea, pp. 21-35, aici: p. 23. 
17 PETRU DEHELEANU, Maglavit, în: „Biserica şi Şcoala. Revistă bisericească-culturală, 
organul oficial al Eparhiei ortodoxe române a Aradului”, anul LIX, nr. 41, Arad, 13 
octombrie 1935, pp. 1-2, aici: p. 1. 
18 Este binecunoscut, de pildă, cazul Mariei Egipteanca, femeia păcătoasă care pleacă la 
Ierusalim nu din motive de pietate, ci tocmai pentru a profita în patima ei de oportunitatea 
oferită de marea afluenţă de oameni.  
19 NICOLAE MĂRGINEANU, op. cit., pp. 214; 216: „Surprinzătoare era însă 
corectitudinea sa (...). Şi apoi toată bunăcuviinţa sa. (...) Căci la mintea lui puţină, om mai 
cinstit decât el n-am cunoscut” 
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n.n.] a dat dovadă de pocăinţă, regretând rătăcirea de care s-a lăsat cuprins şi 
frecventând mânăstirile şi biserica ortodoxă din sat”. În fapt, după 
instaurarea regimului comunist, pus în faţa aparatului de represiune, Petru 
de la Maglavit nu s-a lepădat niciodată de Dumnezeu, ci, retrăgându-se în 
sine, a dus, ca şi până atunci, o viaţă smerită în sânul Bisericii Ortodoxe 
Române, de care nu s-a despărţit niciodată. Mărturiile tuturor celor care l-au 
cunoscut atestă faptul că, până la moartea sa, păstorul din sudul Olteniei a 
dus o viaţă evlavioasă, ireproşabilă din punct de vedere moral, fiind privit cu 
veneraţie de consătenii săi.20  
 

2. Vedenia lui Petru de la Maglavit ca falsă teofanie cu caracter 
subversiv, anti-comunist şi burghezo-moşieresc (pr. prof. Petru Rezuş, 
1949) 

Succinta, dar inexacta şi tendenţioasa evaluare a „mişcării de la 
Maglavit” şi a personalităţii lui Petrache Lupu de către părintele profesor 
Petru I. David de la Facultatea de Teologie din Bucureşti nu reprezintă nici 
un caz singular, nici unul original în peisajul Ortodoxiei româneşti. 
Profesorul bucureştean nu face, în tratatul său de misiologie şi sectologie 
publicat după 1989, decât să reia liniile directoare ale campaniei de 
denigrare a teofaniei de la Maglavit şi a de Dumnezeu văzătorului Petre 
Lupu iniţiată la finalul anilor ’40, după instaurarea puterii comuniste în 
România. Este perioada în care, în speranţa captării bunăvoinţei mai marilor 
ateişti ai zilei, sunt promovate în revistele noastre teologice studii (în 
principiu, binevenite) dedicate combaterii ocultismului, magiei, 
spiritismului, teosofiei şi „falsului misticism” (Dumitru Stăniloae). Numai 
că în această largă categorie de fenomene religioase de ordin patologic este 
inclusă şi teofania de la Maglavit, care, în perioada interbelică, declanşase 
un fenomen de manifestare a religiozităţii şi de redeşteptare morală a 
neamului românesc de o amplitudine nemaiîntâlnită până atunci.  

Astfel, în numerele 3-4 din cel dintâi an de apariţie al noii serii a 
revistei „Studii teologice” (1949) este publicat textul „Criteriologia falselor 
teofanii” al părintelui profesor Petru Rezuş (1913-1995), anunţând numerele 
imediat următoare (5-6) ale revistei care vor aborda frontal o multitudine de 
forme patologice ale religiozităţii. Este vorba mai puţin de nişte studii 
ştiinţifice propriu-zise şi mai mult de o serie de texte cu caracter pastoral-
misionar, angajate în direcţia sprijinirii politicii noii puteri comuniste care, 
în ateismul ei militant, nu putea vedea cu ochi buni existenţa unor forme de 

 
20 DAN CIACHIR, Când moare o epocă, ediţie completă, Ed. Timpul, Iaşi, 2013 evocă 
evlavia consătenilor lui Petrache Lupu faţă de acesta, rememorând o zi din copilăria sa 
când, aflându-se pentru scurtă vreme la Maglavit într-o vacanţă şcolară, l-a întâlnit 
întâmplător pe cel pe care sătenii îl numeau „Sfântul”. 
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religiozitate care se sustrăgeau controlului politic al statului, devenit anexă a 
Partidului Comunist.  

În numerele 5-6 ale revistei institutelor teologice universitare din 
Patriarhia Română, părintele Petru Rezuş dezvoltă textul publicat în 
numerele 3-4 într-un studiu nou, cu titlul „Criteriile revelaţiunii divine şi 
combaterea falselor teofanii”, căruia îi ataşează şi o „Bibliografie sumară” 
(deşi în text nu citează nicio lucrare din cele însăilate în cuprinsul acesteia). 
Prin aceasta se manifestă intenţia autorului de a conferi o aparenţă de 
ştiinţificitate textului său, caracterizat eminamente printr-un spirit militant, 
angajat împotriva a ceea ce el numeşte fenomenul „falselor teofanii”. La 
rândul său, pluralul folosit în titlu de părintele Petru Rezuş este mai curând o 
figură de stil, menită să sporească aparenţa de ştiinţificitate a preocupărilor 
sale articulate în text. În fapt, părintele profesor este preocupat să pună într-o 
lumină proastă în special personalitatea lui Petrache Lupu şi să ducă în 
derizoriu îndeosebi fenomenul Maglavit. Aşezarea acestora în imediata 
vecinătate a unor manifestări superstiţioase sau halucinatorii este realizată 
cu scopul evident de a discredita vedenia dumnezeiască avută de ciobanul 
din lunca Dunării şi întreg fenomenul religios care i-a urmat. Fără a-şi 
argumenta în vreun fel afirmaţiile sale, Petru Rezuş expediază a priori în 
domeniul patologicului atât teofania din 1935, cât şi pe receptorul acesteia şi 
afluxul pelerinilor animaţi de evlavie faţă de arătarea dumnezeiască şi 
profetul păstor. În acelaşi timp însă, acelaşi profesor de teologie scoate în 
evidenţă conţinutul eminamente moral al vedeniei şi al propovăduirii 
ţăranului proroc, fapt care însă nu face decât să contrazică flagrant premisele 
de la care el însuşi porneşte în mod necritic. Căci cum poate fi susţinută 
raţional avalanşa de referiri depreciative la adresa ciobanului Petrache Lupu, 
conform cărora acesta ar fi un „maniac religios” care „[p]riveşte în zări, e 
transfigurat, pentru ca apoi să se înfurie, să ameninţe şi să apostrofeze 
lumea”,21 „un exemplar de mistic bolnav autentic şi de obsedat”, „demn de a 
fi studiat în conformaţia sa psihică, de un institut de cercetări ştiinţifice”,22 
dacă, în acelaşi timp, este afirmat caracterul eminamente moral al vedeniei 
şi al propovăduirii acestuia? Pe de o parte, acuzatul este pictat în cele mai 
sumbre culori psihopatologice. Pe de alta, este scoasă în evidenţă 
„simplitatea” faptelor „relatate de cioban”, faptul că „ceea ce predică 
ciobanul este extrem de simplu”,23 că „[c]iobanul repetă viziunea moşului, 
de care este obsedat, şi învaţă lumea să nu bea, să nu desfrâneze, să nu fure 

 
21 Prof. preot PETRU REZUŞ, Criteriile revelaţiunii divine şi combaterea falselor teofanii, 
în: rev. „Studii teologice”, seria a II-a, I(1949), nr. 5-6 pp. 345-364, aici: pp. 357-358. 
22 IDEM, Criteriologia falselor teofanii, în: rev. „Studii teologice”, seria a II-a, I(1949), nr. 
3-4, pp. 226-237, aici: p. 230. 
23 IDEM, Criteriile revelaţiunii divine şi combaterea falselor teofanii, p. 357. 
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etc.”,24 că oferă sfaturi morale pe care poate „să le dea orice om”,25 desigur, 
întreg la minte, am adăuga noi, căci, la urma urmei, ce sfaturi morale ar 
putea să dea un psihopat? Un om care nu e întreg la minte este incoerent, 
confuz, nu transmite îndemnuri morale. În plus, dacă cele propovăduite de 
cioban nu sunt decât îndemnuri morale care ar putea fi acceptate sau predate 
de orice om normal, unde este rătăcirea mentală a acestuia? 

Din dorinţa de a-l discredita cu orice preţ pe ţăranul profet din lunca 
Dunării, profesorul de teologie ajunge nu doar să se contrazică pe sine 
însuşi, ci chiar să scoată în evidenţă în mod involuntar ortodoxia bietului 
cioban. Astfel, Petru Rezuş îl acuză pe Petrache Lupu nici mai mult nici mai 
puţin decât de lipsă de originalitate: „În afară de sfaturile morale de mai sus, 
pe care putea să le dea orice om, el nu aduce nimic nou din punct de vedere 
doctrinal [sic!]”.26 Dar tocmai în faptul că cineva nu aduce nicio inovaţie 
doctrinară, ci rămâne fidel învăţăturii de credinţă a Bisericii lui Hristos 
constă ortodoxia sa, după cum însuşi Sf. Ap. Pavel scotea în evidenţă în 
epistola trimisă creştinilor din Galatia: „Dar chiar dacă noi sau un înger din 
cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie 
anatema!” (Gal. 1,8). 

Mai mult decât atât, profesorul de teologie fundamentală găseşte de 
cuviinţă să supraliciteze în privinţa acestui reproş, pierzând din vedere 
faptul că, urmărind să demaşte lipsa de ortodoxie a ţăranului maglavitean, 
ajunge el însuşi să părăsească arealul Ortodoxiei: „El [Petrache Lupu – n.n.] 
nu aduce nicio doctrină nouă, demnă de tragismul profeţilor Vechiului 
Testament sau de claritatea Sfinţilor Apostoli, nici nu a văzut fiinţa divină, 
pe care nimeni nu o poate vedea (Ion, 1,18). Nu este deloc clar ce vrea să 
spună Petru Rezuş prin sintagma «doctrină nouă, demnă de tragismul 
profeţilor Vechiului Testament»: dacă e nouă, de ce o atare doctrină trebuie 
să fie demnă de tragismul ... Vechiului Testament, iar dacă e vorba de 
prorocii veterotestamentari, de ce lucrarea lor este încadrată într-o categorie 
culturală specifică lumii păgâne greceşti (tragismul)? Ne putem întreba însă, 
pe bună dreptate, cum poate solicita un profesor de teologie ortodoxă, 
preocupat de păstrarea de către un mădular al Bisericii lui Hristos a dreptei 
credinţe, să solicite acestuia să aducă o ... „doctrină nouă” sau să vadă ... 
„fiinţa divină” (cu atât mai mult cu cât el însuşi recunoaşte că pe aceasta 
„nimeni nu o poate vedea” şi cu cât Petru de la Maglavit nu a susţinut 
niciodată că ar fi văzut-o, ci doar că i S-a arătat Dumnezeu sub chipul unui 
„Moş”).  

 
24 IDEM, Criteriologia falselor teofanii, p. 230. 
25 IBIDEM. 
26 IBIDEM. 
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De altfel, singurul argument cu adevărat teologic adus de Rezuş în 
problema teofaniei de la Maglavit este incognoscibilitatea lui Dumnezeu în 
fiinţa lui. Este vorba de un argument pe care l-au mai adus împotriva 
teofaniei de la Maglavit sectele neoprotestante şi căruia îi răspunde încă din 
octombrie 1935 profesorul arădean de sectologie Petru Deheleanu:  

„Sectarii zic înainte de toate: «Pe Dumnezeu nimenea nu l-a 
văzut niciodată» (Ioan1,18); iar în al doilea rând: Semnele de la Maglavit 
sunt cu puterea Satanei, iar nu cea a lui Dumnezeu pentrucă altfel, nu s’ar 
arăta acolo lucruri contrare Bibliei şi plăcute Satanei, cum sunt crucea, 
ţinerea posturilor, respectarea ierarhiei bisericeşti, ţinerea Duminecii etc. 

Sectarii însă nu ne uimesc. În simplitatea lor, ei nu-şi aduc 
aminte de alte arătări ale lui Dumnezeu şi nu ştiu că Dumnezeu nu se 
arată oamenilor în adevărata esenţă a sa, ci se arată în aşa fel, ca oamenii 
să-l poată vedea sub o formă sau alta, în spaţiu timp. Ar fi prea mult să ne 
ostenim aici a-i combate din rătăcirile lor”.27 
Acolo unde părintele Deheleanu nu mai insistă, presupunând că 

eroarea acestei obiecţii este evidentă, o face câteva luni mai târziu, în 
ianuarie 1936, părintele Dumitru Stăniloae, scoţând în evidenţă caracterul 
antinomic al limbajului biblic:  

„În toiul discuţiilor iscate în jurul arătărilor ce declară Petrache 
Lupu că le-a avut, s-a auzit din partea multora afirmaţia că Dumnezeu nu 
Se poate arăta, deoarece în Evanghelie se spune că pe Dumnezeu nimeni 
nu L-a văzut niciodată (Ioan 1,18). Mi se pare, de aceea, foarte oportun să 
vădesc eroarea unei asemenea păreri, încercând să schiţez şi o explicaţie 
teologică a modului în care se arată Dumnezeu oamenilor.  

Că Dumnezeu S-a arătat oamenilor de multe ori, ne mărturiseşte 
însăşi Sfânta Scriptură. Ajunge să amintesc despre arătarea lui Dumnezeu 
la stejarul Mamvri, de care s-a împărtăşit Avraam (Facere 18) şi de cea de 
care s-a împărtăşit Daniil (Daniil 10). 

Acei care se înţepenesc lângă citatul Sfântului Evanghelist Ioan 
(1,18) n-au observat poate aşa numitul grai antinomic al Scripturilor şi în 
general al oricărui mistic. (...) 

Aşa de pildă Sfânta Scriptură ne spune pe de o parte că pe 
Dumnezeu nimeni nu L-a văzut niciodată, că locuieşte într-o lumină 
neapropiată (inaccesibilă) (I Timotei 6,16), că cele ale lui Dumnezeu 
nimeni nu le ştie fără numai Duhul lui Dumnezeu (I Corinteni 2,11). Pe 
de altă parte locurile mai sus amintite ca şi toată Sfânta Scriptură, este o 
continuă descoperire a adâncurilor lui Dumnezeu, pe tot felul de căi: prin 
arătări în chip de om, prin diferite alte semne şi mai ales prin comunicări  
de-a dreptul în inima omului.  

Cum avem să împăcăm aceste expresii contradictorii referitoare 
la accesibilitatea, respectiv inaccesibilitatea lui Dumnezeu? 

Răspunsul cel mai satisfăcător la această întrebare l-a dat mistica 
ortodoxă în vâltoarea discuţiilor isihaste din veacul XIX. Iată acel 

 
27 PETRU DEHELEANU, op. cit., pp. 1-2. 
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răspuns: cu fiinţa Dumnezeu este inaccesibil, cu puterile şi lucrările Sale 
El coboară până la noi”.28 
Chiar dacă acest argument se vădeşte atât de pauper şi insuficient, 

părintele Rezuş merge mai departe şi decretează, de data aceasta fără să mai 
aducă absolut niciun argument şi împotriva tuturor mărturiilor oferite de 
martori oculari (inclusiv de profesori de teologie precum părintele Dumitru 
Stăniloae) că „[l]a Maglavit nu s’au făcut nici minuni, nici profeţii”,29 
acuzând faptul că martorii „martorii maglaviteni” nu au fost examinaţi 
„sever şi realist” din punct de vedere psihiatric.30  

Petru Rezuş îşi încheie referinţele cu privire la fenomenul Maglavit 
într-o cheie tendenţios triumfalistă: 

„Epilogul Maglavitului este edificator: ciobanul Petrache Lupu 
colindă satele fără a mai atrage atenţia cuiva, fiind considerat ca un 
veritabil maniac religios”.31 

„Maglavitul s’a dovedit însă un caz de patologie religioasă, care 
a ieşit de multă vreme din atenţia masselor de credincioşi. Ciobanul 
Petrache Lupu este astăzi considerat drept ceea ce este: un maniac 
religios, iar din pretinsele minuni şi profeţii dela Maglavit n’a mai rămas 
decât amintirea.  

Epilogul Maglavitului este edificator pentru toate 
manifestaţiunile religioase morbide”.32 
În fapt, lucrurile nu au stat niciodată aşa cum le prezintă profesorul 

de teologie fundamentală: Petru de la Maglavit nu a colindat niciodată satele 
 

28 DUMITRU STĂNILOAE, Încercare despre teofanii: interpretarea vedeniilor lui Petrache 
Lupu, în: „Gândirea”, XV (1936), nr. 1, pp. 14-29, text reluat în vol. IDEM, Ortodoxie şi 
românism, Sibiu, 1939, ed. a II-a, 1992, pp. 126-164, aici: pp. 126-127. 
29 IBIDEM, p. 231 
30 IBIDEM: „Martorii maglaviteni nu au fost supuşi unui examen sever şi realist. Nimeni nu 
a controlat veridicitatea faptelor ce au fost purtate de-a-lungul şi de-a-latul ţării, iar pihiatrii 
nu şi-au spus cuvântul lor autorizat. Elementara precauţiune impunea o înregistrare fidelă a 
acestor pretinse minuni şi profeţii şi o supunere a lor unor critici realiste, pentru a se putea 
verifica fenomenul. Întrucât este imposibil de a verifica toate svonurile, cel puţin unele 
dintre ele ar fi trebuit să fie urmărite şi vădite ca mincinoase. În orice caz, fenomenul 
teofanic dela Maglavit nu a fost supus unei critici severe ştiinţifice de la început, de aceea el 
s’a putut răspândi în masele de credincioşi, care au năvălit, de pretutindeni, spre acest sat. 
După legile acestor fenomene însă, Maglavitul şi-a avut epoca sa de glorie, dar şi epoca sa 
de decadenţă, deoarece lumea s’a revărsat spre satul cu ciobanul şi a verificat că svonurile 
nu au nicio consistenţă. La Maglavit nu s’au făcut nici minuni, nici profeţii. Astăzi 
fenomenul a stagnat, iar despre Maglavit se mai vorbeşte ca despre un caz interesant de 
«falsă teofanie», care exemplifică pe toate celelalte”. Ideea este reluată de Pr. PETRU 
REZUŞ în studiul din numărul următor al revistei - Criteriile revelaţiunii divine şi 
combaterea falselor teofanii, p. 358: Martorii maglaviteni nu au fost verificaţi ştiinţific, 
dimpotrivă ei au fost speculaţi, în scopuri de diversiune religioasă şi politică, altfel nu ne 
putem explica cum acest fenomen religios orbid a putut antrena o anumită ştiinţă a 
trecutului, care s’a întrecut în laude şi apologii la adresa Maglavitului”. 
31 Prof. preot PETRU REZUŞ, Criteriologia falselor teofanii, pp. 230-231. 
32 IDEM, Criteriile revelaţiunii divine şi combaterea falselor teofanii, pp. 357-358. 
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ca un maniac religios (de altfel, aşa ceva nici nu ar fi fost posibil în 
ambianţa controlului terifiant exercitat de puterea comunistă instalată în 
România după 1945), iar evlavia şi fascinaţia faţă de persoana ciobanului 
gângav căruia i S-a arătat Dumnezeu a rămas vie până astăzi. Dacă a părăsit 
satul natal, Petrache Lupu a făcut-o nevoit, fiind ridicat şi dus de 
reprezentanţi ai diferitelor guverne ale ţării – fie pentru a valida politicile 
duse de acestea (fapt căruia ţăranul proroc nu îi va da însă curs – a se vedea 
cazul campaniei din Răsărit a mareşalului Ion Antonescu, al cărei sfârşit 
catastrofal este prezis de ciobanul maglavitean chemat să îmbărbăteze 
oştirea), fie pentru a fi aruncat în beciurile Securităţii şi maltratat ca element 
periculos pentru propaganda materialist-ateistă a puterii bolşeviste de la 
Bucureşti. Dar despre aşa ceva părintele Rezuş nu suflă o vorbă în 
manifestele sale raţionaliste travestite în studii de teologie ortodoxă. 

Abia atunci când însăilează câteva concluzii, la finele celui de-al 
doilea său „studiu” în care combate „falsele teofanii”, intenţia ideologică a 
părintelui profesor iese la iveală în întreaga sa monstruozitate. Între notele 
dominante ce caracterizează aceste fenomene şi, în particular, Maglavitul, 
Petru Rezuş aminteşte, alături de ignoranţa maselor, de obscurantismul 
anumitor credincioşi, de erezia doctrinară şi de pastoraţia greşită, caracterul 
... subversiv (!) al acestor teofanii în raport cu „regimul de democraţie 
populară” instalat la cârma ţării şi „atitudinea antidemocratică a acestor false 
apariţiuni” (!!). 

„În concluzie, manifestările religioase morbide, cercetate de noi 
în prezentul studiu, se caracterizează prin următoarele note dominante:  

a) Ignoranţa maselor de credincioşi (...) 
b) Obscurantismul unor anumiţi credincioşi (...) 
c) Subversivismul unor anumite cercuri interesate, care vor să 

propage rezistenţa faţă de înfăptuirile regimului de democraţie populară, 
compromiţând activitatea socială şi misionară a Bisericii Ortodoxe, 
numai spre a-şi satisface interesele lor. 

d) Atitudinea antidemocratică a acestor false apariţiuni, semne 
şi teofanii, care niciodată nu demască răul adevărat, de care suferă 
muncitorimea credincioasă.  

Vizionarii, este lucru unanim recunoscut, nu înfierează 
exploatarea omului de către om, nici nu demască suferinţele sociale ale 
poporului credincios şi pe autorii lor. 

Glasul lor nu se ridică împotriva bogaţilor, chiaburilor şi 
moşierilor, nici împotriva regilor tirani, aşa cum se ridică glasul profeţilor 
Vechiului Testament, sau glasul Domnului nostru Iisus Hristos, care a 
veştejit cărtureii, fariseii şi saducheii timpului său şi a denunţat pe toţi 
Irozii, care au oprimat şi au supt vlaga popoarelor. Glasul lor dimpotrivă 
apasă mai mult în desnădejde şi suferinţă pe cel chinuit, pe cel oropsit, pe 
muncitorul cu palmele căruia în restriştea sa, îi mai cere pocăinţă, 
ameninţându-l cu toate pedepsele iadului.  

e) Erezia doctrinală a unor secte apocaliptice, care pescuiesc în 
apă tulbure (...) 
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f) Pastoraţia greşită a unor păstori ai sufletelor, care fie din 
naivitate, fie din rea credinţă, favorizează apariţia acestor manifestări 
religioase, spre a mări fervoarea religioasă a credincioşilor, sau sursele de 
câştig material”.33 
Ca la sfârşitul unui bal mascat, Petru Rezuş se demască pe sine la 

finalul textelor sale ca acerb militant comunist care, travestit în preot şi 
profesor de teologie, este preocupat de înfierarea exploatării omului de către 
om şi de combaterea „chiaburilor” şi a „moşierilor”, nemiloşi asupritori ai 
„muncitorului cu palmele”, căruia toţi aceşti obscurantişti de Dumnezeu 
văzători, cu Petrache Lupu în frunte, au impertinenţa de a-l chema la 
pocăinţă şi nu la ... revoluţie bolşevică. 

 
3. Pledoaria lui Mihai Urzică (1940) pentru precauţie în 

receptarea vedeniilor şi pentru relaţia indestructibilă dintre teofanii şi 
Sfintele Taine 
 În ciuda tendenţiozităţii vădite a scurtei prezentări a fenomenului 
Maglavit realizate de părintele profesor Petru David în cursul său de 
misiologie din anii ’80-’90 ai veacului trecut, aceasta nu are un caracter 
ideologic marxist şi se încheie într-un ton concesiv, născocind o 
„întoarcere” a ciobanului Petrache Lupu la turma dreptmăritoare, eveniment 
imaginar care nu avea cum să se întâmple pentru simplul motiv că, anterior, 
nu avusese loc nicio despărţire a ciobanului oltean de Biserica Ortodoxă. 
Însă, în abordarea sa, profesorul de teologie bucureştean nu face decât să 
preia în mod rezidual imaginea caricaturizată şi deformată, coloportată în 
mod tendenţios de puterea comunistă instalată în România odată cu ocupaţia 
sovietică la mijlocul anilor ’40 şi pătrunsă în lumea teologică românească 
prin manifestele ideologice anti-teofanice publicate ca „studii” de teologie 
de profesorul Petru Rezuş în 1949.  
 Este însă interesant faptul că Petru David nici măcar nu aminteşte 
contribuţiile depreciative la adresa fenomenului Maglavit semnate de Petru 
Rezuş. Singurul reper eminamente teologic pe care profesorul de teologie de 
la Bucureşti îl invocă în aproximativa notă bibliografică pe care o anexează 
la foarte expeditivul subcapitol din tratatul său de sectologie este lucrarea 
polemică a inginerului Mihai Urzică cu privire la ceea ce acesta din urmă 
numeşte „falsele minuni” manifestate în prima jumătate a veacului al XX-lea 
în Ortodoxia românească.34 Cu toate acestea, profesorul de misiologie nu 
reia decât într-o foarte mică măsură argumentele din acest text care, în ciuda 

 
33 IBIDEM, pp. 362-363. 
34 MIHAI URZICĂ, Minuni şi false minuni, Bucureşti: Anastasia, 1993 [reeditarea ediţiei 
din 1940 apărută cu titlul Minuni şi false minuni. Revelaţiuni, semne dumnezeieşti şi 
satanisme. Contribuţiuni documentare pentru interpretarea mai multor cazuri de presupusă 
teofanie.] 
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caracterului său programatic, prestabilit polemic, abordează într-o manieră 
sistematică presupusele derapaje de la Ortodoxie ale lui Petru de la 
Maglavit. De o examinare critică a argumentelor teologice din lucrarea lui 
Mihai Urzică nici nu poate fi vorba în tratatul lui Petru I. David.  

Structurată în trei părţi, în care autorul încearcă în primul rând să 
sistematizeze criteriile după care pot fi distinse adevăratele minuni de cele 
false (partea I, cap. I-VIII, pp. 1-114), pentru ca apoi să examineze ceea ce 
acesta socoteşte a fi „falsele minuni” (partea a II-a, cap. IX-XIII, pp. 115-
238) petrecute în trecutul recent în Ortodoxia românească, lucrarea lui 
Mihai Urzică se focalizează în mod special asupra lui Petrache Lupu şi a 
„fenomenului” Maglavit. Astfel, dacă lui Ion Popa Gheorghe din Cuca-
Argeş îi dedică 19 pagini (pp. 133-152), lui Bănică Doleanu din Cassota-
Buzău, 13 pagini (pp. 153-166), iar Vasilicăi Barbu (viitoarea maică 
Veronica) din comuna Tudor Vladimirescu, jud. Tecuci, doar şapte (pp. 
220-237), eseistul autodidact consacră „cazului” Petrache Lupu de la 
Maglavit nu mai puţin de 52 de pagini (pp. 167-219), ceea ce înseamnă 
aproape două treimi din economia părţii secunde a cărţii. Cartea eseistului 
autodidact se încheie cu o a treia parte cu caracter conclusiv (cap. XIV, cu 
un adaos – pp. 238-274).  

Premisele de la care porneşte tratarea lui Mihai Urzică sunt în 
principiu corecte, corespunzând în esenţă teologiei de manual. Eseistul 
identifică astfel, în capitolul al VII-lea din partea întâi a lucrării, cinci 
„criterii generale de identificare ale adevăratelor revelaţii şi minuni”,35 
respectiv echilibrul moral al persoanei receptoare a vedeniei divine, 
desăvârşita concordanţă a acesteia cu învăţătura Bisericii, puritatea acestei 
revelaţii, minunile poartă pecetea Domnului Hristos, iar profeţiile sunt 
insuflate de Duhul Sfânt - şi conchide:  

„Rezumând cele de mai sus, se pot susţine următoarele:  
Pentru ca anumite pretinse descoperiri dumnezeieşti să poată 

prezenta siguranţa deplină că sunt o lucrare a lui Dumnezeu este nevoie 
ca tot conţinutul acelor revelaţii să se încadreze în chip desăvârşit în 
litera Sfintei Scripturi şi în Sfânta Predanie. Nici un cuvânt să nu fie spus 
în plus sau în minus faţă de învăţăturile Bisericii noastre Ortodoxe, şi 
nici o ciudăţenie să nu apară din tot ceea ce se vesteşte şi se face de către 
un asemenea iluminat”.36  

 Aruncând o privire de ansamblu asupra aşa-zisului fenomen 
Maglavit prin lentila filtrului hermeneutic propus de Mihai Urzică, nu am 
putea decât să constatăm ortodoxia curată a de Dumnezeu văzătorului Petre 
Lupu şi a revirimentului religios şi moral produs atât în Oltenia, cât şi în 
întreaga ţară de vedeniile sale şi minunile petrecute la locul teofaniei. Mai 

 
35 IBIDEM, 102-106. 
36 IBIDEM, p. 105. 



59 

mult decât orice, Petru de la Maglavit i-a uimit pe contemporanii săi prin 
prin candoarea şi probitatea sa morală.37 Conţinutul revelaţiei primite de el 
şi al propovăduirii sale, în simplitatea ei, este unul eminamente moral.38 
Relaţia păstorului din lunca Dunării cu Biserica Ortodoxă este organică: 
după cea de a treia arătare a „Moşului”, el merge la biserică pentru a vesti 
preotului şi celor credincioşi, este supus ierarhului său,39 se angajează alături 
de întreg poporul pravoslavnic în mod total dezinteresat pentru ridicarea 
unei mănăstiri pe locul teofaniei etc. Vedeniile şi propovăduirea sa sunt 
urmate de minuni cu caracter taumaturgic. 

Este concluzia la care ajung principalii profesori de teologie de la 
facultăţile de teologie din ţară care nu pregetă să vină la faţa locului pentru a 
examina cu acrivie persoana şi vedeniile păstorului oltean, precum şi 
tămăduirile miraculoase petrecute cu mulţi dintre pelerinii veniţi aici. 
Părintele Dumitru Stăniloae călătoreşte la Maglavit, unde rămâne trei zile, 
între 22 şi 25 septembrie 1935, iar, la întoarcerea la Sibiu, publică în 
revistele „Telegraful Român” de la Sibiu şi „Biserica şi Şcoala” din Arad o 
dare de seamă cu privire la cele constate de el la faţa locului:  

„Mărturisesc în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, eu preotul şi 
profesorul D. Stăniloae, despre următoarele tămăduiri minunate, pe cari 
le-am constatat cu ochii mei la Maglavit, păstrându-mi spiritul de 
observaţie şi simţurile în cea mai perfectă funcţiune. Nu mă cunoaşte 
nimeni ca pe un om uşor de scos din atitudinea de observator calm şi 
critic” .40 
După ce relatează de o manieră obiectivă cele văzute de el personal 

în sudul Olteniei, părintele Stăniloae încheie în acelaşi ton de maximă 
obiectivitate: 

„Acestea sunt lucrurile minunate pecari le-am văzut eu la 
Maglavit şi pe cari îmi iau toată răspunderea în faţa lui Dumnezeu şi a 
oamenilor, că spun purul adevăr. Nu vreau să redau aci nimic din 
minunile pe cari le-am auzit de la alţii. Atât pot spune, că se întâmplă în 
fiecare zi multe, încât nimeni nu le ştie numărul. 

Închei fără nici un comentariu. Acest articol nu cuprinde decât 
pure constatări”.41 

 
37 A se vedea N. MĂRGINEANU, op. cit., pp. 214; 216. 
38 A se vedea PICU OCOLEANU, op. cit., pp. 78-82. 
39 P.S. EPISCOP VARTOLOMEIU al Râmnicului Noului Severin, op. cit., p. 120. 
40 Pr. DUMITRU STĂNILOAE, profesor la Academia teologică «Andreiana»: Vindecările 
minunate văzute de mine la Maglavit, în: „Telegraful Român”, Sibiu, anul LXXXIII, nr. 41, 
29 septembrie 1935, pp. 2-3, aici: p. 2, text reluat în „Biserica şi Şcoala. Revistă 
bisericească-culturală, organul oficial al Eparhiei ortodoxe române a Aradului”, anul LIX, 
nr. 41, Arad, 13 octombrie 1935, pp. 3-5, aici, p. 3. În trecutul recent, textul a fost reluat în 
recent editata carte despre Petru de la Maglavit a Ieroschimonahului NIL DOROBANŢU, 
op. cit., pp. 87-94. 
41 IBIDEM, p. 3 (în „Telegraful Român”), respectiv 5 (în „Biserica şi Şcoala”). 
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Un demers asemănător îi aparţine mentorului teologic al părintelui 
Stăniloae, profesorul Nichifor Crainic de la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti, care, la rândul său, călătorind la Maglavit, ajunge la constatări 
similare cu cele ale profesorului sibian, pe care, asemenea acestuia din 
urmă, le exprimă de o manieră obiectivă şi cât se poate de precaută: 

„Am voit să prezentăm numai omul prin umilinţa căruia s'a 
ridicat acest val imens de credinţă mistică şi să-i conturăm pe cât se poate 
noua personalitate religioasă, desfăcută peste noapte din închircirea în 
care zăcea până ieri, ca o floare de crin din bobocul verde care a plesnit. 
A fost un spirit captiv în propria-i mizerie trupească şi e acuma un spirit 
înflorit, a cărui candoare o fecundează albinele nevăzute ale harului. 
Cazul lui necesită largi contribuţii teologice pentru a apărea în lumina 
adevărată. Noi am făcut aici o simplă prezentare descriptivă, fără altă 
pretenţie decât aceea a unui cinstit proces-verbal. Dacă ne-am înşelat 
cumva – ceeace e foarte posibil – timpul ne va verifica. Numai 
perspectiva lui ne va putea da o certitudine pozitivă sau negativă. Aceasta 
e de altfel metoda Bisericii noastre, care nu se grăbeşte să consacre sfinţi 
decât atunci când aparenţele au devenit certitudini.  

Astăzi însă, judecând cu înşelătoarele noastre impresii omeneşti, 
ne-am întors cu convingerea că dela Maglavit s'a ridicat un profet 
popular, care toarnă substanţa luminoasă a Evangheliei în besna oarbă a 
veacului. Ceeace e uimitor e că Petre Lupu nu ştie încă măsura în care 
predica lui concordă cu Evanghelia lui Hristos”.42 
Cu toate acestea, în eseul său teologic despre adevăratele şi falsele 

minuni, Mihai Urzică pledează, înainte de toate, pentru o receptare încă şi 
mai rezervată, şi mai dubitativă a vedeniilor religioase în general şi a 
teofaniei de la Maglavit în special. Atât poporul binecredincios, cât şi 
preoţii, profesorii şi ierarhii care s-au pronunţat cu privire la aceste 
evenimente minunate ar fi făcut-o cu prea multă uşurinţă, „[p]e câtă vreme, 
experienţa pustnicească ne învaţă că sfinţii şi toţi cuvioşii păstrau totdeauna 
cea mai mare rezervă faţă de asemenea arătări şi refuzau să creadă în spusele 
vedeniilor”.43 Preoţii chemaţi să săvârşească slujbe la locul dumnezeieştilor 
arătări ar fi acceptat cu prea mare uşurinţă acest lucru, fără să examineze 
îndeaproape natura vedeniilor respective, despre care Biserica în 
sobornicitatea ei nu s-a pronunţat încă. În felul acesta, ar fi „acoperit unele 
manifestări şi fenomene de o esenţă potrivnică Bisericii”,44 creând confuzie 
în mijlocul celor credincioşi.  

 
42 NICHIFOR CRAINIC, op. cit. p. 11. 
43 MIHAI URZICĂ, op. cit., p. 117. 
44 IBIDEM, p. 127: „După cum se ştie, aproape în toate locurile arătărilor, unde a fost vorba 
de „revelaţii”, vizionarii care fuseseră în legătură cu acele puteri nevăzute, şi potrivit cu 
cererea acelor năluciri, s-au adresat preoţilor, spre a veni să slujească la locul vedeniilor lor; 
dar numai după ce vâlva „minunilor” se stârnise şi mulţimile se îmbulzeau să se 
împărtăşească din acele „minuni”, fără să le mai fi cercetat natura. Aşadar, au fost preoţi 
însufleţiţi de bună credinţă, dar care nu şi-au dat răgazul necesar pentru a pătrunde cât mai 
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În cazul particular al fenomenului Maglavit, eseistul autodidact 
extinde reproşul uşurătăţii receptării acestuia ca teofanie la „cărturarii cu 
renume” şi înalţii prelaţi care nu vor fi dat dovadă de suficientă rezervă 
critică:  

„S-au înflăcărat cărturari cu renume, prelaţi ai Bisericii şi 
deseori chiar şi simpli mireni care, în dorinţa unei redeşteptări religioase 
şi cu gândul unei vieţi de mai multă spiritualitate, au scris pagini atât de 
frumoase de gânduri bune pentru credinţă, pentru Dumnezeu şi pentru 
toată grija mântuirii noastre... dar, din păcate, n-au cercetat nici izvoarele 
din care s-au revărsat semnele şi arătările acestea. În această exaltare 
mistică, nu ne-am oprit decât la răsfrângerea imediată, pe care Maglavitul 
a avut-o asupra lumii noastre. (...) Ba chiar un cunoscut profesor 
universitar a decretat că «Petrache Lupu este desigur cel mai curat suflet 
dintre oamenii care populează scoarţa globului» („Porunca Vremii” din 
7.XI.1935).  

Pe alţii i-a impresionat în chip deosebit mulţimea fără de număr 
care a luat drumul Maglavitului, din toate părţile ţării. (…) Ce-am zice, 
astfel, de Arie ereticul sau de alţi începători de eresuri, pe care i-au urmat 
milioane de oameni în rătăcirea lor, ca să se zvârle cu toţii într-o 
prăpastie?”.45 
Pledoaria lui Mihai Urzică pentru receptarea rezervată a tuturor 

întâmplărilor minunate, în duhul precauţiei cultivate de tradiţia Bisericii, 
este în sine corectă şi nu poate fi, în principiu, decât împărtăşită fără rezerve. 
Cu toate acestea, aşa cum am văzut din relatările făcute după examinarea 
realizată la faţa locului a fenomenului Maglavit, nici părintele Dumitru 
Stăniloae, nici teologul Nichifor Crainic nu dau dovadă de exaltare şi 
uşurătate în evaluările lor. Dimpotrivă, cei doi se apleacă cu reţinere asupra 
evenimentelor desfăşurate în Oltenia şi asupra personalităţii lui Petru de la 
Maglavit, păstrându-şi obiectivitatea ştiinţifică până la capăt. Şi unul, şi 
celălalt caută să examineze problema cu toată atenţia şi competenţa lor 
ştiinţifică şi, doar la capătul acestui demers emit un punct de vedere teologic 
favorabil autenticităţii dumnezeieştii vedenii avute de „profetul popular”46 
din lunca Dunării.  

În mod special, părintele Stăniloae dedică un foarte solid studiu 
ştiinţific cu caracter interdisciplinar (teologic, filosofic, neuro-psihologic) 
vedeniilor lui Petru de la Maglavit şi teofaniilor în general.47 În duhul 

 
adânc în cuprinsul realităţii acestor arătări şi care deci au împlinit pe aceste locuri, fără prea 
multă cercetare diferite sfinte slujbe, întărind astfel, prin această pecete, o lucrare foarte 
dubioasă, despre care Biserica, în sobornicitatea Ei, nu s-a pronunţat încă. Aceste slujbe 
fiind întru totul valabile, prin puterea lor sfinţitoare, au putut însă acoperi unele manifestări 
şi fenomene de o esenţă potrivnică Bisericii, întrucât s-au săvârşit pe anumite locuri legate 
de întâmplări psihice neidentificate”. 
45 IBIDEM, p. 169. 
46 NICHIFOR CRAINIC, op. cit., p. 11. 
47 A se vedea nota 27 din prezentul studiu. 
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învăţăturii Sfântului Grigorie Palama despre har ca energie divină necreată, 
pe care o readusese, nu demult, în actualitatea gândirii teologice – o 
premieră în întreaga lume ortodoxă48 -, marele profesor de teologie conchide 
la finalul investigaţiei sale teologice:  

„Puterile spirituale străbat prin trup în lumea exterioară. 
Gândurile unei persoane, chiar nerostite, străbat uneori chiar la 
persoanele din jur. Sentimentele cuiva la fel. Voinţa unei persoane se 
impune prin concentrare asupra vietăţilor şi obiectelor înconjurătoare. 
Oarecum în jurul unei persoane pluteşte reţeaua forţelor sale spirituale. 
Marele plus de putere spirituală, care e puterea dumnezeiască, a străbătut 
cu siguranţă prin trupul lui Petrache Lupu în exterior, umplând locul din 
jurul lui. Spiritul nostru este imaterial, dar puterile lui, lucrările lui 
izbucnesc la suprafaţă în şi asupra celor materiale. La fel şi Spiritul 
dumnezeiesc. Întrucât puterea dumnezeiască a străbătut în magazinul şi 
laboratorul de imagini din fiinţa lui Petrache Lupu, a sintetizat acolo o 
imagine. Dar puterea aceasta, care-Şi dovedea mai convingător şi mai clar 
prezenţa în imagine, a umplut toată fiinţa şi toată împrejurimea lui 
Petrache Lupu. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu e pretutindeni de 
faţă, dar în cazul Maglavitului avem de a face cu o revelaţie 
dumnezeiască, iar revelaţia este o păşire a lui Dumnezeu din planul 
insesizabil în cel sesizabil şi acestea nu sunt deosebiri spaţiale, ci de 
cunoaştere, de percepere. Imaginea însăşi sub care S-a arătat Dumnezeu 
nu am putea-o plasa într-un punct fix, căci nu putem face acest lucru nici 
cu imaginile noastre. Dar cu siguranţă că ea a fost şi de-a lungul nervilor 
perceptivi, până la punctul lor exterior, reprezentând până acolo puterea 
dumnezeiască. Puterea divină putea astfel asupra lui Petrache Lupu nu 
numai din interior, ci şi din exterior. În orice caz, e absurd să izolezi 
spiritul de materie, închizându-l într-o celulă dinăuntru, cum face 
protestantismul cu sectele lui. 

Precum se vede, nu există nici un motiv serios care să ne 
împiedice de-a crede că Petrache Lupu a văzut pe Dumnezeu. 
Dimpotrivă, vedenia lui întruneşte toate criteriile teofaniei”.49 
Acelaşi ton rezervat, dar nu cu orice preţ dubitativ, preocupat de 

deosebirea duhurilor şi de verificarea autenticităţii vedeniilor lui Petrache 
Lupu, dar şi de manifestarea în bună rânduială a evlaviei populare 
manifestată de valurile de pelerini care se revarsă în ultimii zece ani 
dinaintea instaurării dictaturii ateiste în România caracterizează luările de 
poziţie ale Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ale ierarhului Olteniei 
din acea vreme, episcopul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului Noului 
Severin.50 Fără a abandona precauţia de rigoare, membrii Sfântul Sinod se 
referă la vedeniile lui Petru de la Maglavit ca la nişte teofanii şi consideră că 

 
48 DUMITRU STĂNILOAE, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie Palama – cu patru 
tratate traduse, Sibiu, 1938 [ed. a II-a: Bucureşti: Ed. Scripta, 1993]. 
49 IDEM, Încercare despre teofanii: interpretarea vedeniilor lui Petrache Lupu, pp. 163-164. 
50 A se vedea P.S. EPISCOP VARTOLOMEIU al Râmnicului Noului Severin, op. cit., pp. 21 
ş.cl., 83, 115 etc. 
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toţi credincioşii ortodocşi din ţară trebuie să se bucure de lucrările minunate 
cu caracter taumaturgic care se revarsă peste pelerinii veniţi cu credinţă să-l 
vadă pe prorocul păstor din lunca Dunării. Între aceştia se află şi unul dintre 
cei mai importanţi teologi români din toate timpurile, proaspăt hirotonitul 
episcop Irineu Mihălcescu, viitor mitropolit al Moldovei, fost profesor al lui 
Nichifor Crainic la Facultatea de Teologie din Bucureşti, care nu se sfieşte a 
vorbi deschis despre sfinţenia ciobanului proroc Petrache Lupu, căruia, de 
altfel, îi dedică şi o broşură specială.51 

Aşadar, obiecţia inginerului Mihai Urzică privitoare la lipsa de 
precauţie teologică a înalţilor prelaţi, a preoţilor şi a teologilor „cărturari”, 
cel puţin în cazul Maglavit, nu se susţine. Părintele Stăniloae, care publică 
în 1936 Încercarea sa despre teofanii, pledând pentru autenticitatea 
teofaniei de la Maglavit, scrie în 1952, în contextul presiunii comunizante a 
anilor ’50, căreia un Petru Rezuş îi cedează, un studiu despre Formele şi 
cauzele falsului misticism52 în care, departe de a se dezice de concluziile la 
care ajunsese în studiul despre vedenia dumnezeiască a lui Petrache Lupu,53 
oferă o pledoarie bine argumentată pentru cultivarea unei atitudini precaute 
şi rezervate cu privire la posibilele vedenii şi arătări care pot surveni în viaţa 
duhovnicească. Departe de a se constitui într-o mea culpa cu privire la 
poziţia exprimată în 1936, textul lui Stăniloae din 1952 dă mărturie despre 
luciditatea şi precauţia teologică cu care a fost abordat fenomenul Maglavit. 

Desigur, de o pronunţare definitivă a Bisericii soborniceşti cu privire 
la Petre Lupu şi la vedenia sa dumnezeiască nu putea fi vorba în 1940, la 
doar cinci ani de la manifestarea teofaniei din Oltenia, şi nici astăzi. Însă, ca 
şi în alte cazuri (ca, de pildă, în prezent, cel al pelerinajelor la mormântul 
părintelui Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop), prezenţa evlaviei 
populare, care, în ciuda strădaniilor regimului comunist ateist de a o 
estompa, s-a păstrat, diminuată, dar vie până azi, poate reprezenta un indiciu 
important (desigur, nu suficient) al autenticităţii vedeniilor avute de 
Petrache Lupu şi a sfinţeniei vieţii acestuia. 

 
51 Pr. IOAN MIHĂLCESCU [P.S. IRINEU TÂRGOVIŞTEANUL]: Rolul Maglavitului în 
viaţa noastră religioasă, Tipografia „Viaţa literară”, Bucureşti, 1936, p. 14. 
52 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE. Formele şi cauzele falsului misticism, în: „Studii 
teologice”, seria a II-a, IV(1952), nr. 5-6, pp. 251-272. 
53 RADU PETRE MUREŞAN, The Position of Father Dumitru Staniloae on the 
Theophanies and Marian Apparitions of his Times, în: „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 
Theologia Orthodoxa” 64, no 1 (2019), pp. 73-82, aici p. 81: susţine, pe urmele lui Teodor 
Bakonsky, că în biografia părintelui Stăniloae ar fi identificabili doi Stăniloae - unul în 
perioada sa de tinereţe, înainte de instaurarea comunismului, iar altul în perioada sa de 
maturitate şi de senectute, după 1947, mult mai rezervat vizavi de  



64 

Cea de-a doua obiecţie fundamentală a lui Mihai Urzică cu privire la 
fenomenul Maglavit vizează absenţa unei dimensiuni euharistice şi, în 
general, sacramentale a acestuia: 

„... Petrache Lupu, ca şi ceilalţi vizionari asemănători, prezintă 
o falsă concepţie despre iertarea păcatelor. Din toate manifestările lui 
lipseşte înţelegerea necesităţii Sfintelor Taine, şi mai cu seamă a 
spovedaniei şi a împărtăşaniei”.54 
Eseistul nu trece cu vederea faptul că teofania de la Maglavit are un 

profund sens penitenţial şi că propovăduirea „profetului popular” (N. 
Crainic) este, în esenţă, o insistentă chemarea la pocăinţă. Totuşi, el 
semnalează faptul că, deşi Petre Lupu îndeamnă oamenii să se pocăiască şi 
să se roage la locul vedeniei dumnezeieşti, el nu sfătuieşte expres poporul să 
se spovedească la duhovnic:  

„În predica lui Petrache Lupu ni se vorbeşte răspicat: „«Moşul» 
spune că ne iartă, fraţilor, dacă ne pocăim la Cruce” (Maglavitul, Pr. 
Ouatu, p. 53). 

Sau: „Mergeţi măi fraţilor, la buturugă, mergeţi la Cruce, staţi acolo 
şi vă rugaţi să vă ierte Dumnezeu păcatele”. (...) 

Aşadar, ni se iartă păcatele dacă mergem la Crucea de la Maglavit 
sau (...) dacă ne pocăim la „buturugă”!... 

De unde însă asemenea susţineri? Căci dacă plângerea pentru 
greşelile noastre este o dovadă de căinţă, în schimb, iertarea de păcate nu 
o putem obţine printr-o simplă pocăinţă la o „cruce”, ci numai  prin 
împărtăşirea cu Sfintele Taine. 

Spovedania la duhovnic a fost dinadins lăsată de Dumnezeu pentru 
curăţirea de păcate şi pentru a dobândi astfel iertarea. 

Prin urmare, adevărata pocăinţă se face numai la duhovnic, singurul 
care are puterea de a lega şi de a dezlega”.55 
În plus, din manifestările şi propovăduirea lui Petru de la Maglavit şi 

a vizionarilor cu care eseistul bucureştean îl asociază pe acesta lipseşte 
chemarea la împărtăşanie, „elementul central şi hotărâtor al mântuirii”,56 aşa 
cum defineşte Urzică Sfânta Euharistie:  

„Ei nu îndeamnă pe nimeni să se împărtăşească, adică să-L 
primească cu adevărat pe Hristos, în gândul că Sfânta împărtăşanie este o 

 
54 MIHAI URZICĂ, op. cit., p. 187. 
55 IBIDEM, pp. 121-122. Atunci când tratează expres despre Petrache Lupu şi fenomenul 
Maglavit, Mihai Urzică reia ideea deja articulată anterior: pp. 187-190: „Cu privire la 
putinţa iertării păcatelor, el [Petrache Lupu – n.n.] îşi închipuie că e destul să ne pocăim la 
Cruce sau la buturugă, spre a ne curăţi de tina sufletului nostru. (...) Iată deci ce fel de 
nemaipomenite sminteli! A ajuns lumea cu zecile şi sutele de mii să-şi mărturisească 
păcatele în faţa unor copaci şi să primească iertarea de la Dumnezeu în baza unor 
superstiţii. Prin urmare, şi pe alte căi decât aceea a preoţilor se poate dobândi dezlegarea de 
păcate! (...) Cât despre toţi credincioşii care au aşteptat iertarea de păcate de la acele cioturi, 
ei s-au întors de bună seamă la casele lor cu toate păcatele cu care veniseră, atâta vreme cât 
nu s-au mărturisit la duhovnic” (191). 
56 IBIDEM, p. 123. 
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condiţie esenţială a mântuirii, fără de care nu putem dobândi viaţa 
veşnică. (...) 

Euharistia desăvârşeşte totul şi ne uneşte cu Hristos. (...) 
Iată astfel că elementul central şi hotărâtor al mântuirii, Euharistia 

la care drept credinciosul nu capătă acces decât prin spovedanie şi 
duhovnicie, lipseşte cu desăvârşire la aceşti toţi vizionari”.57 
Deşi acest argument adus de Mihai Urzică împotriva fenomenului 

Maglavit este unul destul de consistent, el îşi pierde din putere dacă luăm în 
considerare două aspecte esenţiale. În primul rând, faptul că în cadrul unui 
anumit fenomen teologic predomină anumite aspecte, în timp ce altele sunt 
mai puţin sau deloc reprezentate nu reprezintă un argument împotriva 
autenticităţii acestuia. Într-o manieră asemănătoare, teologul grec Christos 
Yannaras a pledat de curând împotriva scrierilor filocalice acuzând lipsa de 
conţinut dogmatic şi, în special, eclezial/ecleziologic a acestora.58 Fireşte că 
scrierilor filocalice le lipseşte dimensiunea dogmatică, dar aceste scrieri au 
de la bun început un caracter duhovnicesc - ascetico-mistic şi moral-
teologic, ele nepropunându-şi nicidecum tratarea unor probleme de natură 
dogmatică. Într-o manieră similară, dumnezeiasca descoperire de la 
Maglavit are un caracter eminamente moral59 şi penitenţial60 care nu implică 
imediat (dar nici nu exclude) orizontul teologic sacramental.  

În al doilea rând, dimensiunea sacramentală va fi dezvoltată în 
context teofanic la mănăstirea Vladimireşti – o prelungire a fenomenului 
Maglavit, asumată ca atare atât de ţăranul profet din lunca Dunării, cât şi de 
promotorii fenomenului Vladimireşti (de la maica Veronica la părintele 
ieroschimonah Nil Dorobanţu).61 La nivelul anului 1940, când scrie Mihai 
Urzică, dezvoltarea sacramentală a fenomenului teofanic, relaţia profundă 
dintre Euharistie şi teofanie nu fusese dezvoltată aşa cum se va întâmpla în 
viitorii 15 ani la mănăstirea Vladimireşti şi în cercurile din jurul ei sub 

 
57 IBIDEM, pp. 121; 123-124. 
58 CHRISTOS YANNARAS, Contra Religiei, traducere din limba greacă de Tudor Dinu, 
prefaţă de Sorin Dumitrescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2011, pp. 266-280. 
59 A se vedea PICU OCOLEANU, op. cit., pp. 78-82. 
60 De altfel, de o chemare la Sf. Taină a Pocăinţei în sensul în care aceasta se practică astăzi 
nici măcar nu putea fi vorba în Biserica primară, dat fiind faptul că mărturisirea privată a 
păcatelor personale şi îndrumarea duhovnicească a ucenicilor de un părinte cu viaţă 
îmbunătăţită (avva) au pătruns în viaţa Bisericii abia în veacul al IV-lea, odată cu fericitul 
impact pe care l-a avut această practică harismatică a eremiţilor din pustia egipteană asupra 
spiritualităţii întregii Biserici. A se vedea Pr. asist. dr. LIVIU PETCU, Părinţii 
„Patericului” despre pocăinţă, Editura Doxologia, Iaşi, 2016, în special cap. II 
„Mărturisirea păcatelor şi practici penitenţiale în primele trei secole. O sinteză a Sfântului 
Ciprian al Cartaginei” şi cap. III „Lucrarea pocăinţei în secolul al IV-lea”, pp. 73-134. 
61 A se vedea scrierile părintelui NIL DOROBANŢU, Petru de la Maglavit. Teofanie, 
Zemeş: Floare de april, 2017; Veronica de la Vladimireşti. Teofanie, Zemeş, Floare de april, 
2017. 
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înrâurirea părintelui Ioan Iovan. Cu siguranţă că, la mijlocul anilor ’50, 
eseistul autodidact nu ar mai fi putut să-şi apere teza susţinută atât de 
dezinvolt în 1940. 

În sfârşit, Mihai Urzică amendează drastic libertăţile pe care 
ciobanul proroc de la Maglavit şi le-ar fi luat episodic în raport cu tipicul 
slujbelor ortodoxe (cum ar fi faptul că, la începutul propovăduirii sale, ar fi 
intrat prin uşile împărăteşti sau că ar fi binecuvântat). Desigur, din 
perspectiva teologiei de manual, aceste lucruri pot să frapeze. Totuşi, o 
cunoaştere mai îndeaproape a prezenţei harismei profetice în sânul 
Bisericii,62 începând din Biserica primară şi, în mod sporadic, până astăzi, 
poate ajuta la înţelegerea fenomenului profetic şi la rolul său în iconomia 
vieţii ecleziale63 şi liturgice.64  

Ca şi în cazul prorocului Agav65 din Biserica primară, de care se 
vorbeşte în Faptele Apostolilor cap. XI, în cazul lui Petrache Lupu avem un 
proroc, fiu al Bisericii de o moralitate ireproşabilă, care se învredniceşte de 
o vedenie dumnezeiască pe care nu o relatează nemijlocit întregii lumi, ci o 
încredinţează comunităţii ecleziale locale. Petrache Lupu merge la biserica 
din sat şi se adresează în primul rând preotului său. Nu instituie de capul lui 
locuri de rugăciune, nu ridică din propria sa iniţiativă paraclise sau cruci, nu 
impune celorlalţi edificarea unei mănăstiri pe locul unde a avut loc teofania. 
Dimpotrivă, cu o sinceritate dezarmantă, păstorul oltean mărturiseşte că 
„Moşul” nu i-a dat nicio poruncă expresă în sensul edificării unei mănăstiri 
sau unui aşezământ social, dar că, dacă comunitatea eclezială hotărăşte 
lucrul acesta, i se pare firesc ca proiectul să fie realizat. Nu propovăduieşte 
de capul său, ci face lucrul acesta cu binecuvântarea preotului şi, apoi, a 
ierarhului său de la Râmnic şi a întregului Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe 

 
62 Este de amintit aici lucrarea dedicată harismei învăţătoreşti în Biserica primară de către 
profesorul TEODOR M. POPESCU, Primii didascali creştini [1932], în vol.: IDEM, 
Biserica şi cultura, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, pp. 79-182. A se vedea şi PICU 
OCOLEANU, Harisma filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a 
monahismului creştin, Christiana, Bucureşti, 2008. 
63 „27. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte. 28. Şi pe unii i-a pus 
Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce 
au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile 
limbilor. 29. Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi 
au putere să săvârşească minuni? 30. Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare toţi vorbesc în 
limbi? Oare toţi pot să tălmăcească?” (I Cor. 12,27-30) 
64 La această funcţiune liturgică a profeţilor din Biserica primară face referire Didahia celor 
doisprezece Apostoli, X,6: „Profeţilor însă îngăduiţi-le să mulţumească atât cât vor”. 
65 „27. În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim în Antiohia, prooroci. 28. Şi sculându-se 
unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul, că va fi în toată lumea foamete mare, 
care a şi fost în zilele lui Claudiu. 29. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după 
putere, să trimită spre ajutorare fraţilor care locuiesc în Iudeea; 30. Ceea ce au şi făcut, 
trimiţând preoţilor prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul” (F.A. 11, 27-30) 
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Române, care nu numai că nu îl opreşte de la a relata celor credincioşi 
despre arătarea minunată, ci îi încredinţează această misiune, organizând 
cadrul în care această lucrare să se desfăşoare în bune condiţiuni. Ca şi în 
cazul lui Agav, vedenia lui este trecută prin filtrul hermeneutic al Bisericii, 
care decide edificarea de locuri de închinare şi care, fără a stăvili 
manifestarea evlaviei poporului care doreşte să se împărtăşească de 
harismele prorocului popular, ia măsuri pentru ca lucrul acesta să se 
petreacă în bună rânduială. Ca şi în cazul relatat în capitolul XI din Faptele 
Apostolilor, fenomenul Maglavit este eminamente un fenomen eclezial.  

Desigur, Petru de la Maglavit nu articulează un discurs teologic 
complex. Mărturisirea lui este cât se poate de simplă, constituindu-se, după 
porunca lui Dumnezeu, într-o fierbinte chemare la pocăinţă. Dar nu este al 
lui faptul de a reflecta teologic asupra celor petrecute în mod minunat cu el. 
Petrache Lupu este doar prorocul, de Dumnezeu văzătorul, el nu este şi 
sacerdot sau didascal (şi nu îşi arogă niciodată această calitate). Didascali 
sunt Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Ioan Mihălcescu, Petru Deheleanu 
şi toţi ceilalţi profesori de teologie care reflectează teologic asupra teofaniei 
de la Maglavit.  

În mod evident, obiecţiile ridicate de eseistul Mihai Urzică sunt 
elaborate din punctul de vedere al unei teologii limitate, de manual. Ele nu 
rezistă în faţa unei examinări teologice serioase. Cu toate acestea, 
contribuţia sa este singura încercare de abordare teologică sistematică venită 
din partea detractorilor fenomenului Maglavit şi a persoanei lui Petre Lupu. 
Spre deosebire însă de caracterul tendenţios sau ideologic al demersurilor 
părinţilor profesori Petru Rezuş şi Petru David, investigaţia eseistului 
autodidact are meritul de a fi rezultatul unui travaliu asumat cu maximă 
seriozitate şi responsabilitate, din dorinţa sinceră de a pune în discuţie în 
sânul Bisericii autenticitatea şi sensul unor fenomene spirituale petrecute în 
trecutul recent, care au înrâurit viaţa duhovnicească a milioane de 
credincioşi ortodocşi. Ca atare, cartea lui Mihai Urzică, în buna sa 
intenţionalitate, poate reprezenta, în ciuda caracterului ei polemic angajat, 
un posibil început care să marcheze redeschiderea dosarului Maglavit, lăsat 
în suspensie în urmă cu zeci de ani în vremuri de urgie abătute peste 
Ortodoxia românească. 

 
Abstract: Depreciative Reception of Theophany from Maglavit (1935) in 
the Romanian Orthodox Theology. A Critical Evaluation  
In 1935 Petrache Lupu, a young shephard from Maglavit (Oltenia, Southern 
Romania) had a vision of God as an old man, that has caused a huge 
mystical and ethical phenomenon of an unprecedented magnitude in the 
history of Romania. The most important Orthodox theologians in Romania 
like Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae or Ioan Irineu Mihălcescu 
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considered the Maglavit theophany to be authentic and wrote about it. After 
the establishment of communist power in Romania, critical voices against 
Petrache Lupu’s theophany appeared especially under the pressure of atheist 
ideology (Petru Rezuş, Petru I. David). The most balanced Orthodox 
theologians or Christian essayists spoken for a reserved attitude without 
making decisive arguments against the revealed character of theophany. 
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Parusia şi Judecata de apoi 
în cuvântările hrisostomice 

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU1 
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Cea de a doua venire a Domnului, urmată îndată de Judecata de apoi, 

este o temă ce preocupă pe orice om. Căci orice om îşi pune problema 
sfârşitului vieţii lui şi a sfârşitului lumii şi se întreabă când va fi Judecata de 
apoi. Sfântul Ioan Gură de Aur răspunde la aceste frământări lăuntrice pe 
baza Sfintei Scripturi, utilizând deopotrivă argumente istorice şi logice 
credibile. 

Care poate fi câştigul pe care l-am putea avea dacă am şti când va fi 
sfârşitul? Ţelul fiecărui om nu este oare acela de a da răspuns bun la acea 
Judecată? Şi atunci de ce ne este ascuns timpul când va avea loc ea? 

La sfârşitul lumii va veni Antihrist. Despre cine este el şi despre 
felul cum va lucra, ne vorbeşte Sfântul Ioan Gură de Aur, fără a intra în 
detalii. Reţinem numai convingerea Sfântului Părinte că Hristos îl va nimici 
pe acel potrivnic. 

Sfântul Ioan Gură de Aur explică modul cum va avea loc cea de a 
doua venire a Domnului. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele, pe când 
păcătoşii vor fi supuşi unor pedepse înfiorătoare. A doua venire va fi ca un 
fulger şi vor avea loc schimbări naturale. Se va arăta pe cer Crucea 
Domnului. 

Întâlnim în cuvântările hrisostomice multe detalii despre felul cum 
va avea loc Judecata universală. Ziua Judecăţii va fi înfricoşătoare. 
Tribunalul acela va fi şi el înfricoşător şi nu vor exista martori şi dovezi, 
fiindcă Judecătorul este ştiutor a toate. 

Împărăţia lui Dumnezeu este veşnică. Însă veşnic este şi iadul. 
Despre veşnicia Raiului şi a iadului, Marele Ierarh vorbeşte adeseori, 
concluzionând că, dacă nu există Judecată, atunci nu există nici dreptate şi 
deci cu nimic nu ne deosebim de animalele fără judecată. Atunci şi Nero şi 
Pavel, şi criminalii şi sfinţii vor fi în aceeaşi stare. Şi, dacă nu există 
dreptate, nu există nici Dumnezeu. 

Adevărata noastră odihnă nu este aici, pe pământ, ci în Rai, în 
Împărăţia lui Dumnezeu, acolo unde toate sunt ziuă şi lumină. Cine ar putea 
descrie acea fericire? Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre împreuna 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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şedere a drepţilor cu Hristos, cu îngerii şi cu puterile cele de sus. Aceasta 
este şi nădejdea noastră. 

Cât despre iad şi gheenă, ele sunt descrise în amănunt în cuvântările 
hrisostomice, în care se spune că nu există nimic mai amar decât pedepsele 
de acolo şi nimic mai înspăimântător decât să cadă cineva în gheenă. Iar 
amintirea continuă a existenţei gheenei ne ajută să nu ajungem în iad.2 

Iată în continuare principalele învăţături hrisostomice de credinţă, pe 
această temă, cu menţiunea că trimiterile la operele Marelui Părinte 
bisericesc ar fi putut fi mult mai multe, dar, din motive de spaţiu şi pentru că 
ideile sale se repetă nu de puţine ori de la o cuvântare la alta, m-am limitat 
la a menţiona numai o parte din ele.  

A doua venire a lui Hristos va fi întru slava Sa. A doua venire a 
lui Hristos, le spune El ucenicilor Săi, nu va mai fi ca întâia Sa venire, în 
Betleem, într-un colţ mic al lumii, „ca să nu-L ştie nimeni la început, ci va fi 
vădită şi cu toată strălucirea, încât nu va fi nevoie să o vestească cineva”. 
„Precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi 
venirea Fiului Omului” (Matei 24, 27). Tâlcuind aceste cuvinte, Sfântul Ioan 
Gură de Aur zice: „Fulgerul n-are nevoie de vestitor, n-are nevoie de 
predicator, ci se arată într-o clipită de ochi… pe faţa întregului pământ. Aşa 
va fi şi venirea lui Hristos: se va arăta dintr-o dată pretutindeni prin 
strălucirea slavei Sale”.3 

La întâia Sa venire, Dumnezeu nu s-a „arătat” şi nici diavolul nu-L 
cunoştea. Atunci a venit ca un păstor, care căuta oaia cea pierdută. De aceea, 
„s-a umbrit pe Sine”. Şi precum medicul nu se arată bolnavului pe care îl 
tratează de la început „înfricoşător”, „la fel şi El nu voia de la început să Se 
arate pe Sine, ci încetişor şi câte puţin”. Dar la a doua Sa venire nu va mai fi 
nevoie de cineva care să-L anunţe, ci va veni „precum fulgerul”.4 După cum 
fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, tot la fel vor vedea cu toţii 
venirea Fiului Omului. Când fulgerul cade, nu trebuie să mai întrebăm pe 
ceilalţi dacă a fulgerat, căci am văzut lumina sa. Când va veni Hristos, nu 
vom avea nevoie să întrebăm pe ceilalţi dacă El a venit.5 „La întâia Sa 
venire, a venit întru necinste, întru ocări, întru sudalme. La a doua venire, va 
şedea pe scaunul slavei Lui”.6 

 
2 Monahul BENEDICT AGHIORITUL, Amvonul hrisostomic, vol. IX, Sfântul Munte 
Athos, 2014, prefaţă, p. 3-6. 
3 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilia 76 la Matei, în vol.: Omilii la Matei, trad. de 
Pr. prof. D-tru Fecioru, în colecţia PSB, vol. 23, p. 864 (PG 58, col. 701 şi urm.). 
4 IDEM, Omilie a Psalmul 49, în vol. Omilii la Psalmi, Ed. Doxologia, Iaşi 2011, p. 348-
349 (PG 55, col. 249); şi IBIDEM, trad. cit., p. 349-350 (PG 55, col. 249). 
5 IDEM, Omilia I la Cruce şi la tâlhar, PSB 14, seria nouă, p. 120 (PG 49, col. 404). 
6 IDEM, Omilia 79 la Matei, PSB 23, p.895 (PG 58, col. 717-718). 
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Când va fi Parusia? Hristos ştie timpul venirii Sale celei de a doua, 
„ştie ziua aceea şi vrea să-i împiedice pe ucenici de a-L întreba”. Va veni pe 
neaşteptate, când toţi vor fi fără grijă. Dacă Hristos nu le spune momentul 
venirii Sale, înseamnă că „vrea să-i facă să fie necontenit pregătiţi” şi să 
privegheze, să fie gata totdeauna de luptă, să se străduiască să rămână 
virtuoşi. Aceasta este şi cauza pentru care rămâne necunoscut sfârşitul vieţii 
fiecăruia dintre noi.7 „Să ne înfrânăm, dar, să ne desfătăm cu frica lui 
Dumnezeu! Căci, petrecând noi în rugăciune, fără să purtăm de grijă prea 
mult, El va veni deodată, când nu ne aşteptăm”.8 

Pentru înţelegerea timpului venirii celei de a doua, pilda celor 10 
fecioare, rostită de Mântuitorul, ne oferă un indiciu important. Acolo citim: 
„Şi zăbovind mirele, au aţipit toate şi au adormit”. Prin aceste cuvinte, 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Hristos arată că, până la venirea Sa, va mai 
trece mult timp, „abătându-i pe ucenici de la gândul lor, că ei aşteptau că are 
să se arate curând Împărăţia Lui… Hristos le spulberă nădejdea aceasta”.9 

Timpul venirii celei de a doua este legat de împlinirea unor semne, 
ce vestesc apropierea sfârşitului lumii şi înfricoşătoarea Judecată. Dar cea 
mai mare parte a acestor semne s-a împlinit. Evanghelia s-a propovăduit în 
întreaga lume. Au fost multe războaie, cutremure, nenorociri. Totuşi, spune 
Marele Ierarh, „chiar dacă nu va veni acum sfârşitul lumii, dar sfârşitul 
fiecăruia, bătrân sau tânăr, bate la uşă”.10 

Încă şi mai pe larg vorbeşte Sfântul Ioan Gură de Aur despre timpul 
venirii celei de a doua a Domnului în comentariul său la Epistola I către 
Tesaloniceni. Apostolul neamurilor le scria acestora: „Iar de ani şi de vremi, 
fraţilor, n-aveţi trebuinţă să scriu vouă. Că înşivă adevărat ştiţi, că ziua 
Domnului va veni ca un fur, noaptea” (I Tesaloniceni 5, 1-2). Desigur, 
cugetul nostru ar vrea să ştie cât mai multe despre acest timp al sfârşitului 
lumii şi al nostru. Şi apostolii doreau acest lucru (Matei 24, 3), dar Domnul 
nu le-a răspuns. Cuvintele „n-aveţi trebuinţă” îi încredinţează că nu le era de 
folos, cu atât mai mult cu cât, cel mai probabil, sfârşitul fiecăruia dintre noi 
este mai aproape decât sfârşitul lumii. Şi atunci întreabă Marele Ierarh: „De 
ce te mai trudeşti în zadar, pentru ca să ştii despre sfârşitul obştesc?”. Să ne 
vedem mai degrabă de păcatele noastre şi să ne îngrijim de propriul sfârşit, 
fiindcă „fie departe, fie aproape, acesta nu ne atinge întru nimic”.11 

 
7 IDEM, Omilia 77 la Matei, PSB 23, p. 875-876 (PG 58, col. 703-705). 
8 IDEM, Omilia 34 la Ioan, în vol. Omilii la Evanghelia după Ioan, în col. PSB, vol. 15, 
seria nouă, p. 323 (PG 59, col. 398). 
9 IDEM, Omilia 78 la Matei, PSB 23, p. 887 (PG 62, col. 712). 
10 IDEM, Omilia 20 la Matei, PSB 23, p. 270-271 (PG 57, col. 294). 
11 IDEM, Omilia 9 la I Tesaloniceni, în vol.: Comentariile sau Explicarea Epistolei I către 
Tesaloniceni, trad. de Arhim. T. Atanasiu, Bucureşti, 1905, p. 249-250 (PG 62, col. 445). 
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Sfârşitul vieţii fiecărui om este ca o „icoană”, imagine a sfârşitului 
lumii acesteia. Mii de oameni mor zilnic. Şi ei aşteptau sfârşitul lumii şi nu 
vor învia până atunci. Dacă am cunoaşte timpul morţii noastre, atunci nu ne-am 
mai sârgui să lucrăm binele. Mulţi, cunoscându-şi sfârşitul, ar face mii de 
rele şi, în ultima zi, s-ar boteza, ca să li se ierte păcatele şi să plece din viaţa 
aceasta curaţi. Dacă am cunoaşte când vom muri, cine s-ar mai strădui să 
facă fapte bune? „Dacă ar şti fiecare că mâine sau poimâine va muri, nimeni 
nu s-ar mai da în lături de a face orice mai înainte de acea zi, ci ar sfâşia pe 
câţi ar voi şi ar face mii de rele”. Cel ce ar şti că mâine va muri, ar fi 
răzbunător. Iar cei ce sunt prea ataşaţi de viaţa aceasta şi de bunurile ei, s-ar 
„topi” de supărare că vor muri. „Chiar şi cel mai trândav om ar putea să se 
ridice sau să se arunce în foc, dacă ar avea siguranţa că nu va pătimi 
nimic”.12 

Semnele celei de a doua veniri a Domnului. Hristos le vorbeşte 
ucenicilor Săi despre semnele premergătoare ale venirii Lui viitoare, spre a 
le fi (aceste semne) de folos nu numai ucenicilor Săi, ci şi nouă şi tuturor 
celor ce vor veni după noi.13 

Apariţia semnului Crucii. „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului 
Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul 
Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă” (Matei 24, 30). 
Semnul Fiului Omului este Crucea, care va fi mai strălucitoare decât 
soarele. Căci soarele se va întuneca şi se va ascunde. Crucea se va vedea 
însă. Cu ea va veni Hristos la Judecată. Ea Îi este Lui „cea mai mare 
îndreptăţire”. Atunci Hristos le va arăta tuturor rănile şi vor plânge 
„seminţiile iudaice… pentru că au răstignit pe Acela Căruia trebuiau să I se 
închine”. Fiul Omului nu va veni pe Cruce, ci pe norii cerului, aşa cum pe 
nori S-a înălţat la ceruri. Plângând, seminţiile îşi vor pronunţa ele însele 
sentinţa, se vor osândi singure.14 

Crucea, înainte de Hristos, „era moarte blestemată, moartea cea mai 
ruşinoasă dintre toate”. La a doua venire, va deveni „mai de cinste decât 
însăşi viaţa”. Şi pentru noi creştinii este de cinste şi nu ne ruşinăm, ci ne 
împodobim cu ea şi multe sunt foloasele pe care le dobândim de aici. Căci 
„crucea este apărătoare împotriva demonilor”, este „armă neînvinsă şi zid 
nebiruit”, nimicind „cetele demonilor sălbatici” şi îndepărtând bolile 
sufletelor noastre.15 

 
12 IBIDEM, trad. cit., p. 251-252 (PG 62, col. 445). 
13 IDEM, Omilia 76 la Matei, PSB 23, p. 863 (PG 58, col. 701 şi urm.). 
14 IBIDEM, PSB 23, p. 865-866. 
15 IDEM, Omilie la Psalmul 109, trad. cit., p. 399 (PG 57, col. 462). 
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Hristos va veni cu Crucea Sa, „ca să-şi cunoască nebunia lor cei ce 
L-au răstignit”.16 Hristos va aduce Crucea întocmai ca un om care, după ce a 
fost lovit cu o piatră, arată celor ce l-au lovit piatra şi haina lui însângerată. 

Rolul sfinţilor îngeri. Sfântul Ioan Gură de Aur explică sensul 
cuvintelor: „Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor 
aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi” (Matei 24, 31). Dar dacă 
Hristos vine cu atâta slavă şi strălucire, pentru ce îi mai cheamă pe aleşi prin 
îngeri? Desigur, spune Marele Ierarh, „ca şi prin aceasta să-i cinstească”. 
Fiindcă îngerii îi vor strânge pe cei înviaţi, iar „norii îi vor răpi pe cei 
strânşi” într-o clipă. Hristos va veni în glas de trâmbiţă, iar trâmbiţele sunt 
spre deşteptare şi bucurie.17 

Când firea omenească va fi judecată, „se vor teme şi îngerii, din 
pricina marii lor frici de Judecătorul, cu toate că nu se ştiu cu nimic pe 
conştiinţă”.18 În ziua cea înfricoşată se va deschide cerul întreg şi se va 
pogorî Fiul lui Dumnezeu, înconjurat de „mii şi milioane de îngeri”.19 

Lucrarea lui Antihrist. Înainte de a doua venire a Domnului, spune 
Hristos, va veni Antihrist şi unii îi vor sluji lui.20 Oamenii fără de lege se vor 
deda la fapte ruşinoase.21 Antihrist va „răpi” în chip tiranic pe cele ce nu i se 
cuvin şi va spune că el este Dumnezeu.22 

Vor apărea erezii. Dar şi aici se vădeşte „necuprinsul înţelepciunii 
lui Dumnezeu”. Căci oamenii cu credinţă puternică nu vor fi vătămaţi. Însă 
cei slabi pot cădea şi atunci când nu-i tulbură nimic.23 Despre Antihrist 
vorbeşte şi Sfântul Apostol Pavel, numindu-l „omul păcatului” şi „fiul 
pierzaniei”.24 

În zilele de pe urmă vor fi mulţi înşelători, dar acele zile nu vor ţine 
mult. „Profeţii mincinoşi şi hristoşii mincinoşi vor veni şi vor tulbura 
lumea”. Natura se va schimba, iar soarele se va întuneca, dar nu va dispărea. 
Antihrist va răspândi groaza şi va aduce tulburare. „Înfricoşat şi groaznic va 

 
16 IDEM, Omilia I la Cruce şi la tâlhar, PSB 14, seria nouă, p. 121 (PG 49, col. 404). 
17 IDEM, Omilia 67 la Matei, PSB 23, p. 867. 
18 IDEM, Omilia I la Cruce şi tâlhar, PSB 14, seria nouă, p. 121 (PG 49, col. 404). 
19 IDEM, Omilia 15 la Romani, în vol.: Omilii la Romani, trad. de Arhim. T. Atanasiu, Buc. 
1906, p. 249 (PG 60, col. 538). 
20 IDEM, Omilia 76 la Matei, PSB 23, p. 864 (PG 58, col. 701 şi urm.). 
21 IDEM, Omilia 77 la Matei, PSB 23, p. 874 (PG 58, col. 703-705). 
22 IDEM, Omilia 41 la Ioan, PSB 15, seria nouă, p. 389 (PG 59, col. 235-236). 
23 IDEM, Către cei scandalizaţi de fărădelegile comise, trad. de Pr. prof. D-tru Fecioru, 
Bucureşti 2005, p. 302-303 (PG 62, col. 508-509). 
24 IDEM, Omilia 76 la Matei, PSB 23, p. 864 (PG 58, col. 696). 
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fi în toate privinţele, şi prin puterea, şi prin cruzimea, şi prin poruncile lui 
cele nelegiuite”.25 

Sfântul Apostol Pavel îi întărea pe credincioşii din Tesalonic: „Să nu 
vă amăgească nimeni, cu niciun chip. Căci ziua Domnului nu va sosi până 
ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă (apostazia) şi nu se va da pe 
faţă omul nelegiuirii, fiul pierzaniei, potrivnicul, care se înalţă mai presus de 
tot ce se numeşte Dumnezeu” (II Tesaloniceni 2, 3-4). Explicând aceste 
versete, Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuieşte sensul termenului „apostazie”. 
Prin acesta, Apostolul Pavel îl numeşte pe Antihrist, căci el este cel care îi 
va pierde pe mulţi de la credinţă. Îl numeşte omul păcatului, fiindcă va face 
lucruri înfricoşătoare şi îi va învăţa şi pe alţii să facă astfel de fapte rele. Îl 
numeşte şi fiul pierzaniei, fiindcă el va fi pierdut, dar îi va duce şi pe alţii la 
pierzanie. „Oare va fi satana? Nicidecum, ci va fi un om oarecare, care va 
avea în el toată puterea şi toată energia diavolului... Va porunci să fie adorat 
el în locul lui Dumnezeu şi va şedea în biserica lui Dumnezeu”.26 

Argumente raţionale pentru dovedirea existenţei Judecăţii de 
apoi. Între ascultătorii Sfântului Ioan Gură de Aur existau unii care întrebau: 
Cine a venit din iad şi cine ne poate vorbi despre chinurile de acolo? Cine s-a 
pogorât din cer, ca să ne spună că există Dumnezeu? De unde ştim că avem 
suflet? Recunoaştem în aceste întrebări şi îndoielile necredincioşilor din 
zilele noastre. 

Lor le răspunde Marele Ierarh că, dacă omul se îndoieşte de existenţa 
lui Dumnezeu, a îngerilor, sau a sufletului, „atunci toate cunoştinţele despre 
lume sunt clădite pe nisip”, adică sunt cu totul nesigure. Fiindcă nu trebuie 
să credem numai ceea ce vedem cu ochii, ci cu mult mai mult, să credem pe 
cele pe care nu le vedem. Cel care nu crede în existenţa Judecăţii de apoi, nu 
va crede nici în faptul că va da socoteală pentru ceea ce a făcut şi nici nu va 
fi convins că va primi răsplată pentru ostenelile sale bune.27 

Ideea de dreptate este înnăscută în firea oamenilor. Noi înşine 
suntem buni şi milostivi cu cei ce sunt buni cu noi. Oare nu cu mult mai 
mult Dumnezeu, cu bunătatea Sa nemărginită, cu iubirea Sa nespusă de 
oameni, cu blândeţea Sa nemăsurată, nu îi va încununa şi răsplăti El pe 
slujitorii Săi? „Oare Dumnezeu să nu răsplătească cu niciun bine, mare sau 
mic, pe cei care au îndurat pentru El atâtea sudori şi osteneli? Oare drepţii şi 
binecredincioşii, cei care au săvârşit toate virtuţile, vor sta la un loc cu 
desfrânaţii?”. Sfântul Ioan Gură de Aur arată cât de grave sunt consecinţele 
morale ale unui asemenea mod de gândire. Fiindcă dacă dincolo de viaţa 

 
25 IDEM, Omilia 4 la II Tesaloniceni, în vol.: Comentariile sau Explicarea Epistolei II 
către Tesaloniceni, trad. de Arhim. T. Atanasiu, Bucureşti, 1905, p. 321 (PG 62, col. 487-
488). 
26 IDEM, Omilia 3 la II Tesaloniceni, trad. cit., p. 310-311 (PG 62, col. 482). 
27 IDEM, Omilia 13 la Matei, PSB 23, p. 162 (PG 77, col. 215-218). 
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aceasta nu mai există nimic, ci totul se mărgineşte la lumea în care trăim, 
atunci soarta celor buni, ca şi a celor răi, este aceeaşi, chiar dacă unii pe 
pământ au trăit bine toată viaţa, pe când alţii s-au chinuit.28 

Şi apoi, spune Marele Ierarh, chiar dacă ar veni cineva de pe lumea 
cealaltă, oamenii tot nu l-ar crede, ci ar spune că „înfloreşte lucrurile”. Dar 
ce nevoie avem de mărturia aceluia, când Însuşi Domnul ne-a vorbit lămurit 
despre realitatea Judecăţii de apoi şi despre faptul că El ne va cere socoteală 
pentru faptele noastre? Vestirea existenţei gheenei este o dovadă a grijii Lui 
faţă de noi. 

Pe lumea aceasta, Dumnezeu nu-i pedepseşte pe toţi păcătoşii, 
pentru ca să nu credem că judecata oamenilor este numai aici, iar cea 
viitoare nu există. Dar Dumnezeu nici nu-i lasă pe toţi păcătoşii să plece 
nepedepsiţi din această viaţă, pentru ca oamenii să nu ajungă să gândească 
faptul că El nu mai poartă de grijă lumii Sale. „Prin cei pe care-i pedepseşte, 
arată că la Judecata de apoi îi va pedepsi pe cei nepedepsiţi aici. Iar prin cei 
pe care nu-i pedepseşte, te pregăteşte să crezi că este un scaun înfricoşător 
de judecată după plecarea de aici”.29 

Necredinţa în Judecată înseamnă şi necredinţa în existenţa gheenei. 
Dar Scriptura dă mărturie de judecata şi pedeapsa celor păcătoşi din 
Sodoma.30 Şi tot din Scriptură înţelegem câtă osârdie pune Dumnezeu în 
lucrarea Sa, pentru ca noi să nu păcătuim, ci să vieţuim după voia Sa. De 
aici înţelegem că „este învederat că pe cei ce păcătuiesc îi va pedepsi, iar pe 
cei cu fapte bune îi va încununa”. Din păcate, cei necredincioşi Îl 
învinovăţesc pe Dumnezeu fiindcă îndelung-rabdă pe unii păcătoşi şi 
întârzie să-i pedepsească.31 

Lumea păsărilor ne ajută să înţelegem mai bine cele ce se vor 
întâmpla cu noi în viitor. Căci noi, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, suntem 
ca nişte pui mici de rândunică, ce vor să rămână toată viaţa în cuib, deşi, cu 
cât rămân mai mult timp acolo, cu atât învaţă mai greu să zboare. „Întocmai 
ca şi pe un cuib… va strica Dumnezeu totul, refăcând… Cei ce nu pot zbura, 
nu vor putea întâmpina pe Domnul în văzduh, deoarece… nu au aripile 
uşoare. Puii cei mici de rândunică, atunci când cad jos, iute sunt pierduţi. 
Noi însă nu ne vom pierde, ci vom fi munciţi veşnic”.32 

Nici cei din vremea potopului lui Noe nu credeau. Însă când au ajuns 
să creadă, nu le-a mai fost de niciun folos. Corintenilor care nu credeau, 
Apostolul Pavel le spunea: „Dacă morţii nu înviază, să bem şi să mâncăm, 

 
28 IBIDEM, PSB 23, p. 163 (PG 77, col. 215-218). 
29 IBIDEM, PSB 23, p. 164 (PG 77, col. 215-218). 
30 IDEM, Omilia 32 la Romani, trad. cit., p. 487 (PG 60, col. 673). 
31 IBIDEM, trad. cit., p.4 88 (PG 60, col. 673). 
32 IDEM, Omilia 2 la Coloseni, în vol.: Comentariile sau Explicarea Epistolei către 
Coloseni, trad. de Arhim. T. Atanasiu, Bucureşti, 1905, p. 26-27 (PG 62, col. 314-315). 
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căci mâine vom muri” (I Corinteni 15, 32). Atunci, zice Sfântul Ioan Gură 
de Aur, nu ne vom mai deosebi cu nimic de cele necuvântătoare. „Căci dacă 
nu este judecată, nici recompensă, nici tribunal, apoi din ce cauză am fost 
cinstiţi cu un astfel de dar, darul cuvântului şi al raţiunii şi toate le avem 
supuse nouă?”. Din păcate, diavolul lucrează neîncetat pentru ca noi să 
ajungem să ignorăm darul lui Dumnezeu.33 

Cei necredincioşi, distrugând ideea de judecată, îi învaţă pe ceilalţi 
oameni în mod greşit despre Dumnezeu. Fără existenţa Judecăţii de apoi, 
înseamnă că Dumnezeu nu este drept, deci nu este Dumnezeu. În consecinţă, 
tot ce se petrece în lume este rezultatul hazardului, deci nu există nici 
virtute, nici răutate. Iată cu ce idei încearcă diavolul să ne întunece mintea. 
De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă: „Să nu-i credem lui. Este 
judecată, omule!”.34 

Cel care face păcate, dar crede că există Judecată şi gheena, va da 
socoteală numai pentru păcatele lui. Cel care nu crede însă în existenţa 
Judecăţii şi a gheenei, va da socoteală şi pentru raţionamentele lui greşite. 
Dar adeseori acei necredincioşi înşeală şi smintesc şi pe alţii cu toate 
rătăcirile lor, prăbuşindu-i în prăpastia necredinţei şi înăsprindu-şi sentinţa 
pe care o vor primi la înfricoşătoarea Judecată.35 

Acceptarea destinului şi a fatalităţii este sinonimă cu nedreptatea, 
lipsa de logică, cruzimea şi neomenia. De aceea, „să nu ne hrănim cu 
speranţa că poate vom căpăta iertare, ci, venindu-ne în fire, să ne 
îndeletnicim cu virtutea şi să vieţuim cu adevărat în Dumnezeu”.36 Din 
nefericire, cei ce trăiesc cu bună ştiinţă făcând fapte rele, cu puţine excepţii, 
nici nu acceptă credinţa despre înviere şi judecată. Pe aceşti oameni abătuţi 
de la adevăr, diavolul îi convinge să nu se îngrijească nici de curăţia 
trupească şi sufletească, nici de bunătate, nici de celelalte virtuţi, 
îndemnându-i să trăiască în trândăvie, întunecându-le conştiinţa, aruncând 
vina păcatelor lor pe alţii, învinşi fiind de propria răutate. Susţinând că 
există soartă, acei oameni tăgăduiesc viaţa viitoare, învierea şi judecata. 
Ajung să nege existenţa lui Dumnezeu şi ideea de răsplată, după merit.37 

Cum va fi Judecata de apoi? La venirea Domnului, soarele se va 
întuneca. Astrul ceresc nu va dispărea, dar lumina lui va fi umbrită de 
lumina venirii lui Hristos. Toţi oamenii, de la Adam şi până la venirea 
Domnului, vor da atunci răspuns pentru ceea ce au făcut, fiindcă întreaga 

 
33 IBIDEM, trad. cit., p. 28 (PG 62, col. 314). 
34 IBIDEM, trad. cit., p. 29 (PG 62, col. 314). 
35 IBIDEM, trad. cit., p. 29 (PG 62, col. 316). 
36 IBIDEM, trad. cit., p. 32 (PG 62, col. 317). 
37 IDEM, Cuvântul 4 despre soartă şi providenţă, trad. de Pr. prof. D-tru Fecioru, 
Bucureşti, 2005, p. 186-187 (PG 50, col. 763-764). 
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lume va sta înaintea înfricoşătorului scaun de judecată.38 Domnul va aduce 
în faţa Sa „robi şi robi. Că aşa va face judecata celor care s-au bucurat de 
aceleaşi daruri, care au luat parte la aceleaşi bunuri, dar n-au săvârşit 
aceleaşi virtuţi”. Iar cei ce au trândăvit, vor fi osândiţi.39 

Tatăl ceresc nu va judeca pe nimeni, ci toată judecata o va da Fiului. 
El, Cel Care acum ne iartă păcatele, va şedea atunci la judecată. El, Care a 
murit pentru noi, va judeca toată făptura.40 

La acel tribunal înfricoşător nu vor fi pârâşi, nici martori. „Toate 
sunt goale şi descoperite înaintea Judecătorului şi trebuie să dăm socoteală 
nu numai de faptele noastre, ci şi de gândurile noastre”. Căci Judecătorul va 
cerceta cu amănuntul toate gândurile oamenilor.41 Domnul va judeca „cu 
dreptate” pe unii după legea firii, pe iudei după Legea Veche, iar pe creştini 
după Evanghelie.42 

Scaunul de judecată al lui Hristos nu va fi făcut dintr-un lemn, sau 
dintr-un alt material, ci „din dreptate”. Căci Domnul va judeca lumea cu 
dreptate. Vremea de acum este pentru noi vremea luptei şi putem scăpa de 
pedeapsa viitoare, „dacă ne schimbăm” din rău. Dar odată ajunşi la 
Judecată, toate lacrimile noastre vor fi „fără de folos”.43 La Judecata de apoi 
nu va mai fi nevoie de martori, nici de dovezi sau probe, ci faptele săvârşite 
de noi se vor arăta înaintea ochilor noştri.44 Scaunul Judecăţii va fi 
„înfricoşător pentru cei păcătoşi şi pentru cei vinovaţi”, dar „dulce şi dorit 
pentru cei care se ştiu cu fapte bune”.45 

La această Judecată, Stăpânul nostru va pune pe oameni în faţa 
oamenilor. Şi „nu va pronunţa sentinţa în urma unei judecăţi făcută de El”. 
Unii oameni îi vor judeca pe alţii, ca să nu poată ei să-L învinuiască pe 
Stăpânul (ca sluga căreia stăpânul casei i-a încredinţat un talant şi ea a spus 
despre acesta că este om aspru). Domnul îi va despărţi, aşezându-i pe unii 
oameni la dreapta, iar pe alţii la stânga Sa. Toţi oamenii au primit aceleaşi 
făgăduinţe şi aceleaşi răsplătiri le stăteau în faţă pentru faptele bune. Dar 
voinţa lor a fost deosebită. Iar voinţa a făcut deosebirea dintre ei. „De aceea, 

 
38 IDEM, Omilia 76 la Matei, PSB 23, p. 865 (PG 58, col. 701). 
39 IDEM, Omilia 25 la Facere, în vol. Omilii la Facere, trad. de Pr. prof. D-tru Fecioru, în 
col. PSB, vol. 21, p. 304 (PG 53, col. 219-220). 
40 IDEM, Omilia 39 la Ioan, PSB 15, seria nouă, p. 363 (PG 59, col. 219). 
41 IDEM, Către acelaşi Teodor, trad. şi note de Pr. prof. D-tru Fecioru, Bucureşti, 2001, 
p.380 (PG 47, col. 309-316). 
42 IDEM, Omilie la Psalmul 49, trad. cit., p. 352 (PG 55, col. 249). 
43 IDEM, Omilie la Psalmul 9, trad. cit., p. 165 (PG 55, col. 127). 
44 IDEM, Cuvântul 2 la săracul Lazăr, trad. de Pr. Prof. D-tru Fecioru, Bucureşti, 2005, p. 
61 (PG 48, col. 981-992). 
45 IDEM, Omilia 3. Că din trîndăvie vine păcatul, în vol. Despre mărginita putere a 
diavolului, trad. de Pr. Prof. D-tru Fecioru, Bucureşti 2002, p. 44 (PG 49, col. 267). 
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unii se sălăşluiesc în iad, alţii în Împărăţia cerurilor”. Voinţa determină 
sfârşitul lor.46 

În ziua Judecăţii, toţi oamenii Îl vor vedea pe Hristos şi vor sta 
înaintea Lui. Iar El le va grăi lor. Unii vor fi binecuvântaţi, iar alţii vor fi 
trimişi în focul veşnic şi în întunericul cel mai din afară. La Judecată, drepţii 
vor străluci ca soarele, mai mult chiar decât astrul ceresc, pe când păcătoşii 
vor suferi „cele mai groaznice chinuri”. Nu vor fi dovezi şi martori, căci 
Domnul le ştie pe toate. „Nu se va vedea atunci nici bogat, nici sărac, nici 
puternic, nici slab, nici înţelept, nici neînţelept, nici rob, nici liber, ci toate 
aceste măşti vor dispărea şi se vor cerceta numai faptele fiecăruia”.47 

În ziua judecăţii, cei necredincioşi îi văd pe sfinţi veselindu-se, „dar 
nu pot să guste din masa împărătească”. Mucenicii îi vor vedea pe tiranii lor 
şi fiecare tiran îl va vedea pe mucenicul pe care el l-a chinuit.48 Diavolul va 
fi prezent şi el şi se va ruşina, iar demonii se vor pleca în jos. Drepţii vor fi 
încununaţi. Nelegiuiţii vor da socoteală pentru păcate.49 

Nu trebuie să-i fericim pe bogaţii de azi pentru ceea ce au, dacă ei 
sunt şi zgârciţi, ci mai degrabă trebuie să-i plângem „pentru cele ce au să 
vină, pentru Judecata aceea înfricoşătoare, pentru pedepsele de neînlăturat, 
pentru întunericul cel mai din afară în care vor fi aruncaţi”. Fiindcă nimeni 
nu va putea scăpa de Judecata de apoi.50 

La Judecata de apoi, Domnul va veni cu slava Tatălui. „Şi nu numai 
cu Moise şi Ilie (ca pe Tabor), ci cu oştire nenumărată de îngeri”. Toţi vor 
sta înaintea scaunului Lui de judecată.51 „Atunci pe dinaintea scaunului de 
judecată va curge un râu de foc, atunci se vor deschide cărţile şi va începe o 
judecată înfricoşătoare şi cutremurătoare. Ca într-un tribunal se vor citi toate 
faptele vieţii noastre”.52 

Judecătorul nu are nevoie nici de martori, nici de dovezi, ci El „pune 
în faţa tuturor faptele, cuvintele şi gândurile, aşezându-le pe toate ca într-o 
oglindă celor ce le-au săvârşit, dar şi celor ce nu le cunoşteau”. Cei osândiţi 
vor fi făcuţi de ruşine şi târâţi la chinuri, fiind „daţi în stăpânirea puterilor 
neîndurătoare”. Cei drepţi vor sta „în faţa tronului împărătesc”.53 

 
46 IBIDEM, trad. cit., p. 44-45 (PG 49, col. 268). 
47 IDEM, Omilia 56 la Matei, PSB 23, p. 653-654 (PG 58, col. 717-718). 
48 IDEM, Epistola 125, în vol. Epistole, trad. de Pr. Prof. D-tru Fecioru, Bucureşti, 2008, 
p.212. 
49 IDEM, Omilie la Psalmul 109, trad. cit., p. 398 (PG 57, col. 462). 
50 IDEM, Cuvântul I la săracul Lazăr, trad. cit., p. 49-50 (PG 48, col. 963-982). 
51 IDEM, Omilia 56 la Matei, PSB 23, p. 653 (PG 58, col. 554-555). 
52 IDEM, Omilia I la Rusalii, PSB 14, seria nouă, p. 236 (PG 50, col. 461). 
53 IDEM, Cuvânt de sfătuire către Teodor cel căzut, trad. şi note de Pr. Prof. Dtru Fecioru, 
Bucureşti 2001, p. 350-351 (PG 49, col. 267-268). 
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La Judecata de apoi „vor curge râuri de foc”. „Toate cele săvârşite în 
întuneric de fiecare se vor aduce la lumină”. Când vor fi împărţite răsplăţile 
negrăite şi bunătăţile care covârşesc mintea, vor sta de faţă îngerii, apostolii, 
mucenicii şi toţi cei sfinţi.54 

Cei drepţi vor fi despărţiţi de cei păcătoşi. Vor sta la dreapta şi la 
stânga Judecătorului, după cum au fost sau nu roditori în virtute, prin voinţă. 
După aceasta vor fi unii osândiţi, alţii încununaţi. Răsplata va fi pe măsură 
pentru cei ce au fost milostivi, hrănindu-i şi cercetându-i pe semenii aflaţi în 
nevoi. Iar Dumnezeu va primi din mâinile săracilor darul nostru. Cei ce au 
făcut fapte bune vor fi binecuvântaţi şi puşi în faţa celor care, aflaţi în 
aceeaşi stare cu ei, nu au arătat milostenie şi deschidere faţă de cei aflaţi în 
nevoi, motiv pentru care vor fi osândiţi. Căci „Hristos osândeşte pe fiecare 
om păcătos, punându-i în faţă pe cei ce au făcut fapte bune”.55 Pe bogaţi îi 
va pune în faţa bogaţilor, iar pe săraci în faţa săracilor. Fiindcă nici sărăcia 
nu este o piedică pentru a face fapte bune. Binecuvântarea celor buni le va 
aduce moştenirea Împărăţiei cerurilor. Un bun nepreţuit, pentru oferirea 
unor lucruri de toată ziua, de simplă necesitate. Căci Hristos „ne cere să 
facem numai cât putem”, ba chiar mai puţin, lăsându-ne libertatea de a 
alege.56 

Conştiinţa este judecătorul nostru. În viaţa aceasta, spune Sfântul 
Ioan Gură de Aur, adeseori oamenii ţin cont numai de ruşinea faţă de 
semenii lor. De Dumnezeu nu se ruşinează însă, deşi El îi vede şi nici nu vor 
să se schimbe în bine. Cu toţii vor fi însă descoperiţi şi făcuţi de ruşine „în 
ziua aceea”. Când facem, sau când gândim ceva rău, ne putem ascunde de 
oameni, nu însă şi de Dumnezeu. La Judecata de apoi, „toate vor sta înaintea 
ochilor noştri ca într-un tablou, pentru ca fiecare pe sine însuşi să se 
judece”. Iată de ce Marele Ierarh ne îndeamnă să „intrăm” în conştiinţa 
noastră şi să avem raţiunea ca judecător, cercetându-ne propriile greşeli. Şi 
„cel care nu vrea să fie dat pe faţă în ziua cea înfricoşătoare, să pună pe 
rănile sale pomada pocăinţei şi aşa să le vindece”.57 

Acelaşi îndemn îl aflăm în tâlcuirea hrisostomică la Pilda celui ce 
datora 10.000 de talanţi. Să intrăm înlăuntrul conştiinţei noastre şi să ne 
gândim la toate cele pe care le-am făcut în viaţă. Căci Dumnezeu ne va cere 
socoteală tuturor de ele, încă şi mai marilor acestei lumi, bogaţilor şi 
săracilor, robilor şi celor liberi. Căci „toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea 
scaunului de judecată al lui Hristos”.58 

 
54 IDEM, Omilie la Psalmul 46, trad. cit., p. 296-297 (PG 55, col. 211). 
55 IDEM, Omilia 79 la Matei, PSB 23, p. 896-897 (PG 58, col. 717-718). 
56 IBIDEM, PSB 23, p. 898 (PG 58, col. 717-718). 
57 IDEM, Omilia 34 la Ioan, PSB 15, seria nouă, p. 321-322 (PG 59, col. 196-197). 
58 IDEM, Cuvânt la pilda celui ce datora 10.000 de talanţi, trad. de Pr. prof. D-tru Fecioru, 
Bucureşti 2005, p. 229 (PG 51, col. 17-30). 
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Cercetându-şi conştiinţa, bogaţii să se gândească la câţi bani au 
cheltuit cu linguşitorii din jurul lor şi câţi au cheltuit cu nevoiaşii care le-au 
cerut ajutorul. Vor da socoteală nu numai de felul cum şi-au cheltuit banii, 
ci şi de modul cum i-au dobândit, prin osteneală cinstită, sau prin lăcomie şi 
răpire. Dacă i-au moştenit, sau dacă i-au smuls de la văduve şi orfani. Însă 
nu numai bogatul va da socoteală de felul cum şi-a folosit bogăţia, ci şi 
săracul, „dacă a îndurat sărăcia cu curaj şi mulţumind lui Dumnezeu, dacă n-a 
învinuit purtarea de grijă a lui Dumnezeu, când vedea că altul cheltuieşte, iar 
el trăieşte în neagră sărăcie”. Bogatul va da socoteală dacă a fost milostiv, 
iar săracul dacă a fost răbdător. Vor răspunde şi stăpânii lumii, şi 
judecătorii, „dacă n-au judecat căutând la faţa omului, dacă n-au dat sentinţă 
din ură faţă de cei judecaţi…, dacă n-au năpăstuit, din dorinţa de răzbunare, 
pe oamenii fără vină”.59 

Şi predicatorul cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-şi examineze 
conştiinţa, fiindcă şi el va da socoteală pentru felul cum şi-a împlinit 
lucrarea, dacă nu a fost leneş sau invidios. „Dumnezeu ne va cere socoteală 
de felul cum am cheltuit cuvintele încredinţate nouă”. Fiindcă nu aduce atâta 
vătămare risipa de bani, cât aduce vătămare cuvântul rostit în zadar. Căci el 
poate strica uneori casele oamenilor şi le poate pierde sufletele.60 

Să ne gândim la toate păcatele pe care le-am săvârşit. Poate că noi 
le-am uitat, dar Dumnezeu cu siguranţă nu le-a uitat şi le va pune înaintea 
ochilor noştri, „dacă nu ni le vom şterge mai înainte prin pocăinţă şi 
mărturisire şi prin îndepărtarea urii şi dorinţei de răzbunare”. Să ne aducem 
aminte des de greşelile noastre, fiindcă „nimic nu poate face sufletul atât de 
plin de virtute, atât de blând şi binevoitor, ca necontenita aducere aminte de 
păcate”, de păcatele noastre, iar nu de greşelile pe care ni le-au făcut alţii.61 

Cercetându-ne conştiinţa, înţelegem că voinţa noastră liberă este 
cauza propriilor păcate, fiindcă ne lăsăm voinţa supusă răutăţilor demonilor. 
Dar diavolul nu ne constrânge, ci „oamenii păcătuiesc de buna lor voie, din 
propria lor pornire”. Ca dovadă, mulţi sunt cei ce au învins uneltirile 
necuratului. „Cât suntem aici, pe pământ, avem nădejde de mântuire. Dar 
după ce am plecat dincolo, nu ne mai putem pocăi, nici şterge păcatele”.62 

În viaţa aceasta, Dumnezeu i-a lăsat pe cei răi să trăiască la un loc cu 
cei buni. Nu le-a dat părţi separate de lume, ci i-a amestecat. Astfel, cei buni 
se pot arăta mai vrednici, stăruind în virtute, chiar dacă semenii răi îi 
împiedică de la aceasta, atrăgându-i la rău. „Tot aşa şi un copac se 
înrădăcinează mai puternic, când e bătut de vânturi potrivnice”. Şi cei răi au 

 
59 IBIDEM, trad. cit., p. 230. 
60 IBIDEM, trad. cit., p. 231 
61 IBIDEM, trad. cit., p. 232, 238, 242 
62 IDEM, Cuvântul 2 la săracul Lazăr, trad. cit., p. 53 (PG 48, col. 981-992). 
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un câştig din amestecul lor cu cei buni, deoarece „chinurile şi mustrările de 
conştiinţă, pricinuite de prezenţa celor buni, îi fac să nu mai săvârşească aşa 
de lesne păcatul”. Diavolul este rău, dar el nu-i poate vătăma pe cei cu 
mintea trează.63 

Când un om suferă un necaz din pricina uneltirilor omeneşti şi are 
puterea să-I mulţumească lui Dumnezeu (care putea să împiedice necazul 
omului, dar nu a făcut-o tocmai pentru a-l încerca), acela va fi răsplătit ca şi 
cum ar fi suferit pentru Dumnezeu, căci a îndurat cu curaj necazurile venite 
asupra lui de la oameni, mulţumind Stăpânului vieţii.64 

În faţa tribunalului Judecăţii de apoi, conştiinţa noastră va fi cel mai 
aspru acuzator. Cele ascunse ale noastre vor fi aduse în faţa întregii lumi, 
„ca într-un teatru strălucit şi vestit”. Cei cunoscuţi, împreună cu cei 
necunoscuţi, vor privi curioşi faptele noastre toate. Prin păcate, noi L-am 
supărat aprig pe Dumnezeu. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur repetă 
îndemnul său: „Fiecare să intre în conştiinţa sa şi, socotindu-şi păcatele 
făcute, să ceară răspuns drept, ca nu cumva să fim atunci judecaţi cu lumea 
întreagă”.65 Când faptele noastre se vor descoperi înaintea oamenilor, „ne va 
păli obrazul de ruşine”. Vor fi prezenţi nu numai oamenii, ci şi îngerii şi 
arhanghelii.66 

Desigur, totdeauna ne mustră într-o oarecare măsură conştiinţa 
pentru păcatele săvârşite, dar mai cu seamă ne va mustra atunci când vom fi 
duşi la judecată. „Atunci tot roiul păcatelor vine din nou în amintire, stă 
înaintea ochilor şi chinuie sufletul”.67 

Conştiinţa trebuie să ne fie pătrunsă şi de convingerea că vom da 
socoteală pentru toate gândurile noastre rele şi viclene, încă şi dacă i-am 
lăudat pe semeni cu gura, dar cu inima i-am vorbit de rău şi i-am invidiat. 
Dumnezeu nu va uita de niciun păcat al nostru, ci ni le va pune pe toate 
înaintea ochilor, dacă nu le-am mărturisit. Şi aducându-ne aminte de ce am 
greşit, devenim mai îngăduitori cu ceilalţi oameni, slujindu-I lui Dumnezeu 
cu mai multă bunăvoinţă.68 

Răsplata celor drepţi. De negrăit în cuvinte sunt bunătăţile pe care 
le vor primi cei drepţi după Judecata de apoi. Ei s-au ostenit pe pământ, dar 

 
63 IDEM, Că din trândăvie vine păcatul şi din sârguinţă virtutea, trad. cit., p. 40-41 (PG 49, 
col. 265-266). 
64 IBIDEM, trad. cit., p. 52 (PG 49, col. 272). 
65 IDEM, Omilia 6 la Romani, trad. cit., p. 69 (PG 60, col. 430). 
66 IDEM, Omilia 10 la II Corinteni, în vol.: Omilii la II Corinteni, trad. de Theodosie 
Ploieşteanul, Bucureşti, 1910, p. 142 (PG 61, col. 471-472). 
67 IDEM, Omilia 2 la săracul Lazăr, trad. cit., p. 57. 
68 IDEM, Cuvânt la pilda celui ce datora 10.000 de talanţi, trad. cit., p. 232, 234, 238. 
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îşi vor primi cununa în ceruri. Au fost chinuiţi de oameni, dar vor fi cinstiţi 
de Dumnezeu. Răsplata va fi „pentru veacuri nesfârşite”.69 

Viaţa de apoi va fi „liberă de moarte” şi atunci se va desfiinţa „orice 
domnie şi orice stăpânire şi orice putere” şi „vrăjmaşul cel din urmă care va fi 
nimicit este moartea” (I Corinteni 15, 24-26). Nu va mai rămâne nimic 
întristător. „Toate vor fi bucurie, toate pace, toate dragoste, toate încredere, 
toate veselie”. Nu vor fi acolo nici mânie, nici întristare, nici iubire de arginţi, 
nici pofte trupeşti. Vor lipsi şi sărăcia şi bogăţia.70 Acolo oamenii vor avea 
„altă lumină, adevărată, altă patrie, alţi concetăţeni şi alte rudenii”. Vor fi 
„împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu” (Efeseni 2, 19).71 

Cei drepţi vor avea parte de desfătare şi vor fi departe de râul de foc 
al gheenei.72 „Niciun cuvânt, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu este de 
ajuns pentru a reprezenta mărimea deosebirii celor viitoare de cele 
prezente… Chiar de aş compara frumuseţea trupurilor de atunci cu lumina 
focului, sau cu fulgerul cel mai strălucitor, totuşi nu voi putea spune nimic 
vrednic de acea strălucire”. Căci negrăită este slava de care se vor bucura 
drepţii.73 

Drepţii vor sta în loc de repaus, de verdeaţă, de unde au fugit 
necazul, durerea şi suspinarea. Se vor bucura de „dulceaţa petrecerii cu 
Hristos”.74 Bunurile viitoare, pe care Apostolul Pavel le-a rezumat folosind 
cuvântul „slavă”, se vor întinde pe veacuri nesfârşite şi despre ele „nu ne 
este dat să grăim”.75 Însă drepţii nu se vor bucura numai de bunurile ce le 
stau în faţă, ci şi „de încredinţarea că de acum acele bunătăţi nu mai au 
sfârşit”. Şi dacă bunurile pământeşti ne pricinuiesc atâtea bucurii, să ne 
imaginăm ce bucurii vor simţi sufletele „chemate la miile şi miile de 
bunătăţi din ceruri”.76 

Slava vieţii veşnice nu va izvorî din lucrurile de dinafară, ci din cele 
dinlăuntru. Este o slavă care îi va însoţi pe drepţi pretutindeni şi veşnic.77 

 
69 IDEM, Omilia 76 la Matei, PSB 23, p. 867-868 
70 IDEM, Omilie la Psalmul 114, trad. cit., p. 473 (PG 55, col. 319). 
71 IDEM, Omilie la Psalmul 143, trad. cit., p. 682-683 (PG 55, col. 461). 
72 IDEM, Omilia 12 la Ioan, PSB 15, seria nouă, p.129 (PG 59, col. 85). 
73 IDEM, Omilia 15 la Romani, trad. cit., p. 248 (PG 60, col. 538). 
74 IDEM, Omilia 7 la Filipeni, în vol.: Comentariile sau explicarea Epistolei către Filipeni, 
trad. de Arhim. T. Athanasiu, Buc., p. 70 (PG 62, col. 228). 
75 IDEM, Omilia 15 la Romani, trad. cit., p. 235 (PG 60, col. 529) 
76 IDEM, Cuvânt de sfătuire către Teodor cel căzut, trad. cit., p. 351 (PG 49, col. 267-268). 
77 IDEM, Omilia 2 la I Timotei, în vol. Comentariul sau Explicarea Epistolei I către 
Timotei, trad. de Teodosie Ploieşteanul, Bucureşti, 1911, p. 21 (PG 62, col. 512). 
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Desigur, adevărata slavă este în ceruri.78 Acolo vor primi o viaţă mai bună, a 
nestricăciunii şi nemuririi, „multă putere dându-se trupului”.79 

Toate lucrurile lumeşti sunt vremelnice şi se sfârşesc odată cu viaţa 
prezentă. Însă cea viitoare va fi „nemuritoare, veşnică, fără sfârşit”.80 Aşa 
cum este un vis faţă de 100 de ani, aşa este viaţa de aici faţă de cea viitoare. 
Este ca o picătură de apă în comparaţie cu nemărginitul ocean. „Viaţa 
viitoare nu are capăt şi nu cunoaşte sfârşit”. Pe cât de mare este deosebirea 
dintre vis şi realitate, pe atât de mare este deosebirea dintre starea prezentă 
şi cea de dincolo.81 

Gheena şi veşnicia pedepselor ei. Pe lumea aceasta, cei condamnaţi 
mai au speranţa să ceară graţierea, din partea puternicilor zilei, mai 
nădăjduiesc să obţină ridicarea osândei. Dar după Judecata de apoi, „cei ce 
au intrat acolo, nu mai scapă, ci rămân acolo, se pârjolesc şi simt atâta 
durere cât nu se poate spune cu cuvântul”. Căci nimeni nu poate descrie în 
cuvinte chinurile gheenei. Şi dacă pedepsele de aici, de pe pământ, se 
termină după un timp, „dincolo însă focul arde mereu şi nu se mistuie ce se 
arde”. Aflaţi în compania diavolului, cei din gheena nu vor putea avea nicio 
mângâiere. Pentru ei, durerea va fi covârşitoare şi tulburarea îi va stăpâni, 
încât sufletul nu-şi va mai putea da seama nici de el însuşi.82 

Cu toţii ştim de existenţa gheenei şi ar trebui într-adevăr să ne fie 
teamă că am putea ajunge într-însa. Dar dacă L-am iubi cu adevărat pe 
Hristos, aşa cum ar trebui să-L iubim, „am şti că e mai grozav decât gheena 
să-L supărăm pe Cel iubit”. Dumnezeu nu ne-a nedreptăţit cu nimic, ci ne-a 
făcut numai bine, „încărcându-ne cu mii de bunătăţi”. Noi am fugit de El, iar 
Acesta nu ne-a pedepsit. Ne-am smuls din „braţele” Sale şi am trecut în cele 
ale diavolului. Şi nici atunci nu s-a depărtat cu totul de noi, „ci a trimis ca să 
ne roage mulţime de proroci, de îngeri şi de patriarhi. Dar noi nu numai că 
nu am primit solia, ci încă am şi batjocorit pe cei trimişi… Dar ce face El şi 
după acestea? N-a mai trimis proroci, ci… chiar pe Fiul Său. Venind Fiul 
Său, a fost şi El omorât. Dar nici aşa nu I s-a şters dragostea, ci încă mai 
mult I s-a aprins… Ci stăruieşte mereu, ameninţându-ne cu gheena, 
făgăduindu-ne Împărăţia cerurilor, ca măcar în acest mod să ne atragă la El. 
Iar oamenii, lipsiţi de recunoştinţă, au rămas trândavi”.83 

Mulţi se întrebau, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, unde este gheena, 
în ce loc? Scriptura nu ne spune în ce loc, ci precizează numai: „afară de 

 
78 IDEM, Omilia 4 la II Timotei, în vol. Comentariile sau Explicarea Epistolei a II-a către 
Timotei, trad. de Teodosie Ploieşteanul, Bucureşti, 1911, p. 209 (PG 62, col. 621). 
79 IDEM, Omilie la Psalmul 109, trad. cit., p. 398 (PG 57, col. 462). 
80 IDEM, Omilie la Psalmul 138, trad. cit., p. 636 (PG 55, col. 419). 
81 IDEM, Cuvântul I la săracul Lazăr, trad. cit., p. 47 (PG 48, col. 963-982). 
82 IDEM, Omilia 43 la Matei, PSB 23, p. 515-516 (PG 57, col. 462). 
83 IDEM, Omilia 6 la Romani, trad. cit., p. 70 (PG 60, col. 430). 
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această lume”. Căci noi nu trebuie să căutăm locul unde este gheena, ci cum 
să fugim de ea. Cât despre pedepsele ei, „sărăcia, boala, robia, schilodirea 
trupului, toate acestea sunt de râs faţă de osânda de acolo”, sunt atât de 
uşoare, încât par „ca o desfătare faţă de relele de acolo”. Dar cel care-şi 
aduce aminte des de gheena, străduindu-se, nu va cădea în gheena.84 

Gheena înseamnă „întuneric, şi scrâşnirea dinţilor, şi legături 
nedezlegate, şi viermele cel neadormit, şi focul nestins”. Înseamnă bocete pe 
care însă nimeni nu le va auzi, suspine din cauza rănilor, pe care nimeni nu 
le va lua în seamă. Dacă vizităm o temniţă de acum, vom rămâne cu 
siguranţă impresionaţi. „Dar dacă vom fi traşi şi băgaţi în temniţele gheenei, 
în acele locuri de munca, ce vom deveni oare?”. Legăturile gheenei nu sunt 
din fier, ci din foc nestins. Acolo nimeni nu va mai putea fi ajutat cu 
cuvintele de rugăminte ale altora, nici cu bani. Cei condamnaţi vor rămâne 
nemângâiaţi. Rudenia nu va ajuta cu nimic. „Prin urmare, nimeni să nu 
nădăjduiască cele bune, dacă n-a făcut ceva bun, chiar de-ar avea mii de 
strămoşi drepţi şi buni”.85 

Iată deci că „Hristos a ameninţat cu gheena, ca nimeni să nu cadă în 
ea, ci cu toţii să câştigăm Împărăţia cerurilor”. Iar predica Sfântului Ioan 
Gură de Aur vrea să ne „împingă” către Împărăţia cerurilor, ca prin teamă să 
ne convingă să lucrăm faptele cele vrednice de aceasta. Şi apoi, e cu mult 
mai bine să fim „arşi” cu cuvintele acum, pe termen scurt, decât să ardem o 
veşnicie în gheena. Iar „cel ce crede în înviere, e mai mult ca sigur că se va 
sili ca în această viaţă să trăiască cu multă băgare de seamă, ca să poată să 
se bucure de veşnicele bunătăţi”.86 

Când poftele trupeşti ne asaltează, să ne gândim la focul veşnic. Şi 
dacă teama de legile pământeşti ne opreşte de la lucrarea faptelor rele, „apoi 
cu atât mai mult amintirea celor viitoare, pedeapsa cea veşnică, osânda cea 
nesfârşită”, unde se află „viermele cel neadormit”. Dacă ne-am gândi într-una 
la gheena, nu am cădea în ea. De aceea, spune Marele Ierarh, amintirea 
gheenei ne poate face mult bine, fiind o „doctorie mântuitoare”, aşezată în 
sufletele noastre.87 Iar amintirea acestei „doctorii amare” alungă orice 
răutate, dacă rămâne continuu în mintea noastră.88 

Iată cum teama de gheena înţelepţeşte sufletul şi îl face să nu mai 
păcătuiască lesne, nici nu-l mai lasă să intre în el nimic din cele pământeşti, 
„că frica are mai multă putere decât orice”.89 

 
84 IDEM, Omilia 32 la Romani, trad. cit., p. 488-489 (PG 60, col. 673-674) 
85 IDEM, Omilia 10 la II Corinteni, trad. cit., p. 143 (PG 61, col. 472). 
86 IDEM, Omilia 7 la Filipeni, trad. cit., p. 70-71 (PG 62, col. 228). 
87 IDEM, Omilia 2 la II Tesaloniceni, trad. cit., p. 301 (PG 62, col. 476). 
88 IDEM, Omilia 9 la I Tesaloniceni, trad. cit., p. 248 (PG 62, col. 446). 
89 IDEM, Omilia 2 la II Tesaloniceni, trad. cit., p. 302 (PG 62, col. 477). 
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Lumea, ca o scenă. Tâlcuind Pilda despre bogatul nemilostiv şi 
săracul Lazăr, Sfântul Ioan Gură de Aur ne pune în faţă o idee de o mare 
valoare morală practică: nu trebuie să-i fericim pe cei bogaţi şi nici să-i 
plângem pe cei săraci. Fiindcă „nu-i bogat cel care are multe, ci cel care 
n-are nevoie de multe. Nu-i sărac cel care n-are nimic, ci cel care doreşte 
multe”. Căci sărăcia şi bogăţia trebuie judecate „nu după măsura averii, ci 
după starea sufletului”. Săracul Lazăr ne este dascăl.90 

Lumea în care trăim este ca o scenă de teatru, pe care actorii-oamenii 
îşi iau „masca” de împărat, de doctor, de dascăl, sau de ostaş, fără ca ei să 
fie în propria viaţă în rolul pe care-l joacă. Tot astfel, bogăţia şi sărăcia sunt 
nişte simple măşti. Când îi vedem pe unii că se îmbogăţesc, să nu credem că 
ei sunt cu adevărat bogaţi. De fapt, ei poartă măşti de bogaţi. Actorii 
teatrelor joacă adesea rolul unor regi de pe scenă, dar ei sunt oameni simpli 
şi modeşti. La lăsarea serii, când spectatorii pleacă din sala de teatru, actorii 
îşi dau jos măştile lor şi regii redevin ceea ce sunt, simpli oameni. „Tot aşa 
şi la venirea morţii, când se termină spectacolul vieţii omeneşti, când toţi 
oamenii leapădă măştile bogăţiei şi ale sărăciei şi pleacă dincolo…, atunci 
se vede cine a fost cu adevărat bogat şi cine a fost sărac, cine a fost plin de 
slavă şi cine fără slavă”.91 

Şi astăzi, dacă am lua de pe faţa oamenilor „masca” pe care o poartă 
şi le-am cerceta conştiinţa, dacă am intra în sufletele lor, am vedea că cei 
slăviţi de oameni şi bogaţi sunt adesea mai necinstiţi decât semenii lor şi 
mai săraci în virtute. Unii bogaţi se întreabă: la ce le-ar putea folosi lor 
virtutea şi frica de Dumnezeu? Mântuitorul rosteşte Pilda cu bogatul 
nemilostiv şi săracul Lazăr tocmai „ca să smulgă din rădăcină aceste gânduri 
rele”, arătând care va fi pedeapsa pentru păcat şi care va fi cinstea pe care o 
vor dobândi cei ce s-au ostenit pentru evlavie.92 

Concluzii. A doua venire a lui Hristos nu va mai fi ca întâia Sa 
venire. Atunci a venit ca un păstor, care căuta oaia cea pierdută. La a doua 
venire va şedea pe scaunul slavei Lui. 

Parusia va fi pe neaşteptate. Dacă Hristos nu spune momentul venirii 
Sale, înseamnă că vrea să ne facă să fim necontenit pregătiţi. Timpul venirii 
celei de a doua este legat de împlinirea unor semne, ce vestesc apropierea 
sfârşitului lumii şi înfricoşătoarea Judecată. Sfârşitul vieţii fiecărui om este 
ca o imagine a sfârşitului lumii acesteia. 

Hristos le vorbeşte ucenicilor Săi despre semnele premergătoare  ale 
venirii Lui viitoare. Unul dintre ele este apariţia semnului Crucii. Şi sfinţii 

 
90 IDEM, Cuvântul 2 la săracul Lazăr, trad. cit., p. 53 (PG 48, col. 981-992). 
91 IBIDEM, trad. cit., p. 59. 
92 IBIDEM, trad. cit., p. 61. 
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îngeri vor avea rolul lor. În zilele de pe urmă vor fi mulţi înşelători, dar 
acele zile nu vor ţine mult. 

Întâlnim în cuvântările hrisostomice mai multe argumente raţionale 
pentru dovedirea existenţei Judecăţii de apoi. Cel care nu crede în existenţa 
Judecăţii de apoi, nu va crede nici în faptul că va da socoteală pentru ceea ce a 
făcut şi nici nu va fi convins că va primi răsplată pentru ostenelile sale bune. 

La venirea Domnului, soarele se va întuneca. Toţi oamenii, de la 
Adam şi până la venirea Domnului, vor da atunci răspuns pentru cele ce au 
făcut, fiindcă întreaga lume va sta înaintea înfricoşătorului scaun de 
judecată. Tatăl ceresc nu va judeca pe nimeni, ci toată judecata o va da 
Fiului. El, Care a murit pentru noi, va judeca toată făptura. Judecătorul va 
cerceta cu amănuntul toate gândurile oamenilor. 

Să intrăm înlăuntrul conştiinţei noastre şi să ne gândim la toate cele 
pe care le-am făcut în viaţă. Căci Dumnezeu ne va cere socoteală tuturor de 
ele. Cercetându-ne conştiinţa, înţelegem că voinţa noastră liberă este cauza 
propriilor păcate. În faţa tribunalului Judecăţii de apoi, conştiinţa noastră va 
fi cel mai aspru acuzator. 

De negrăit în cuvinte sunt bunătăţile pe care le vor primi cei drepţi 
după Judecata de apoi. Ei s-au ostenit pe pământ, dar îşi vor primi cununa în 
ceruri. Au fost chinuiţi de oameni, dar vor fi cinstiţi de Dumnezeu. 

Nimeni nu poate descrie în cuvinte chinurile gheenei. Aflaţi în 
compania diavolului, cei din gheena nu vor putea avea nicio mângâiere. 
Hristos a ameninţat cu gheena, ca nimeni să nu cadă în ea, ci cu toţii să 
câştigăm Împărăţia cerurilor. 

 
Abstract: Parousia and the Last Judgment in the Chrysostom Sermons   
The Second Coming of the Lord, also called Parousia, which will follow 
immediately by the Last Judgment, is a matter of concern to every man. 
Because every man raises the question of the end of his life and the end of 
the world, and wonders when Last Judgment will be. St. John Chrysostom 
responds to this inner turmoil based on the Holy Scripture, using both 
credible historical and logical arguments. He explains how the Second 
Coming of the Lord will take place. Then the righteous will shine like the 
sun, while sinners will be subjected to terrible punishments. We find in his 
sermons many details about how the Universal - Last Judgment will take 
place. The Kingdom of God is eternal. But hell is also eternal. Of the 
eternity of Heaven and hell, the Great Hierarch often speaks. Here are the 
main Chrysostomical teachings of faith, on this subject, with the mention 
that the references to the works of the Great Church Father may have been 
much more, but, for reasons of space and because his ideas are repeated not 
infrequently from a sermon to another, I only mentioned just a part of them. 
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Însemnări despre Mănăstirea Jitianu din judeţul Dolj, după 
un document inedit din Arhiva Arhiepiscopiei Craiovei 
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Situată în imediata apropiere a Craiovei, mănăstirea Jitianu îşi are 

numele legat de cel al domnitorului Mircea cel Bătrân (1386-1418), care a 
ridicat aici un sfânt aşezământ ca semn de mulţumire pentru victoria 
obţinută în bătălia de la Rovine (17 mai 1395). Documente de la începutul 
secolului al XVI-lea atestă, pe de o parte, existenţa lăcaşului, iar pe de alta, 
îl leagă de puternica familie a boierilor Craioveşti. Mănăstirea actuală a fost 
ridicată în două etape: între 1654-1658, de către doamna Bălaşa, soţia 
domnitorului Constantin Basarab Cârnul (1654-1658, 1660); 1701, când a 
fost ridicat turnul clopotniţă şi s-a pictat biserica, prin purtarea de grijă a 
egumenului Luca de la Sfântul Munte şi a marelui armaş Petru Obedeanu. 
Lucrări de reparare au fost întreprinse în 1812, de arhimandritul Dorotei 
Craioveanul, şi în 1856. După secularizarea din 1863, sfântul lăcaş a devenit 
biserică de mir (parohială) şi chiar sediul unei şcoli de agricultură. Comisia 
Monumentelor Istorice a reparat biserica între 1925-1932, iar din 1932, 
aşezământul a devenit obşte de maici.2 

În paginile următoare ne propunem să prezentăm câteva date din 
trecutul nu foarte îndepărtat al acestei mănăstiri, cu reliefarea unor aspecte 
ale vieţii monahale de la jumătatea secolului trecut, mai exact perioada mai 
1940 – iunie 1952, folosindu-ne de un document inedit din Arhiva 
Arhiepiscopiei Craiovei, şi anume un Registru cu Procesele-Verbale ale 
inspecţiilor efectuate la acest sfânt lăcaş de reprezentanţi ai Patriarhiei 
Române, ai Mitropoliei Olteniei, şi chiar ai Ministerului Cultelor, într-un 
răstimp de doisprezece ani. Pe lângă redarea integrală a proceselor-verbale 

 
1  Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 V. M. PRETORIAN, Mănăstiri şi schituri din Oltenia, Craiova, 1941, p. 19-22; T. G. 
BULAT, Ştiri noi despre mănăstirea Jitianu, în „Mitropolia Olteniei”, anul XVII, 1967, nr. 
5-6, p. 430-434; VASILE DUMITRACHE, Mânăstirile şi schiturile României, 2001; 
GRIGORE SANDU, Monografia Sfintei  Mănăstiri Jitianu, Craiova, 2008. 
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de inspecţie, vom încerca să analizăm conţinutul lor, raportându-ne la 
contextul istoric. Nu am putut să nu remarcăm numele unor vrednici slujitori 
ai Bisericii noastre strămoşeşti, precum ieromonahii Theofil S. Niculescu şi 
Dosoftei Florea, protosinghelul Ghermano Dineaţă, arhidiaconul 
Vartolomeu Anania (viitorul mitropolit al Ardealului) şi protosinghelul 
Gherasim Bica, veniţi în această perioadă la Jitianu în calitate de 
„inspectori”.    

9 mai 1940 
Cea dintâi însemnare din acest registru, datată 9 mai 1940, îi aparţine 

lui Theofil S. Niculescu, pe atunci ieromonah şi exarh al mănăstirilor din 
Oltenia. Personalitate marcantă a Bisericii noastre, arhimandritul Theofil S. 
Niculescu este prea puţin consemnat de istoriografia contemporană, asta 
deşi lucrarea sa de referinţă, Sfintele Monastiri şi Schituri din România, 
publicată în mai multe ediţii, se găseşte (sau ar trebui să se găsească) în 
biblioteca fiecărui slujitor al Bisericii noastre strămoşeşti.  

S-a născut la 23 august 1913, în Caracal, pe atunci reşedinţa 
judeţului Romanaţi, primind la botez numele de Teodor. Deşi a rămas orfan 
de tată (căzut pe câmpurile de luptă ale Primului Război mondial) de la o 
vârstă fragedă, nu a abandonat şcoala, iar în 1930, susţine bacalaureatul, în 
acelaşi an înscriindu-se în clasa a V-a a Seminarului Teologic de la 
Râmnicu-Vâlcea. La 29 ianuarie 1933 a fost tuns în monahism la mănăstirea 
Cozia, fiind apoi hirotonit ierodiacon şi ieromonah şi numit eclesiarh al 
catedralei din Râmnic. S-a numărat printre colaboratorii apropiaţi ai 
episcopului Vartolomeu Stănescu al Râmnicului (1920-1938), dar şi ai 
mitropolitului Nifon Criveanu al Olteniei (1939-1945). A slujit ca stareţ la 
mănăstirile Coşuna (Dolj) şi Bistriţa (Vâlcea), iar în 1940, a fost numit 
exarh al mănăstirilor din Oltenia. În 1947 a fost numit eclesiarh al catedralei 
din Craiova, iar în 1950, director al Seminarului Teologic din acelaşi oraş. A 
fost obligat să renunţe la haina monahală în 1959, iar în 1960, a fost trimis 
preot la parohia Lupu din judeţul Alba. A mai slujit ulterior „ca 
administrator la casa de odihnă din Curtea de Argeş, respectiv la fostul Schit 
Peştera Ialomicioarei”. S-a mutat la cele veşnice la 16 august 1977.3  

Aşa cum aminteam şi în rândurile de mai sus, între 1940-1942, 
Theofil S. Niculescu a fost exarh al mănăstirilor din Oltenia, calitate în care 
a inspectat şi mănăstirea Jitianu de lângă Craiova, la 9 mai 1940. Iată ce 
consemna cu acest prilej: „Subsemnatul ieromonah Theofil S. Niculescu, 
exarhul sfintelor mănăstiri oltene, inspectând sfânta mănăstire Jitianu, 

 
3 ADRIAN NICOLAE PETCU, Arhimandritul Theofil Niculescu, slujitor al monahismului 
din Oltenia, în Ziarul „Lumina” din 2 martie 2011, informaţii preluate de pe site-ul 
http://ziarullumina.ro/arhimandritul-theofil-niculescu-slujitor-al-monahismului-din-oltenia-
14624.html (accesat pe 10 septembrie 2018, ora 14.00) 
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judeţul Dolj, am constatat următoarele: Biserica este foarte bine întreţinută 
şi curată. Prin chilii, trapeză şi bucătărie se observă de asemenea curăţenie 
peste tot. Grădina sfintei mănăstiri este peste tot cultivată. În atelier se 
observă o dragoste de lucru a vieţuitoarelor, arătând aceasta prin lucrul ce-l 
fac în fiecare zi, în afară de munca agricolă şi gospodărească. Serviciul divin 
se oficiază conform tipicului monastiresc, după următorul program: 
Vecernia la ora 5; Utrenia la orele 9-12 noaptea; Ceasurile şi Acatistul la 
orele 8-9 şi jumătate dimineaţa, iar Sfânta Liturghie se oficiază Duminica, 
Sărbătorile mari şi praznicele împărăteşti. Ordinul Sfintei Mitropolii Nr. 
1972/940, s-a executat întocmai, în afară de punctul 17 din acest ordin, 
neurcând în pod vase cu nisip şi apă, pentru preîntâmpinarea unui incendiu. 
Am verificat la faţa locului conturile de gestiune pe anii financiari 1938/39 
şi 1939/40, pe cari le-am găsit în regulă. Cucernicul Pr. Victor Bârlănescu, 
hirotonit şi aprobat pe seama acestei sfinte mănăstiri, timp de o săptămână 
de la hirotonie, nu s-a prezentat încă la post. Drept care am încheiat acest 
proces-verbal. Exarh ieromonah Theofil Niculescu”. 

Din cele prezentate, reiese că mănăstirea se găsea într-o stare foarte 
bună, respectându-se întru totul pravila călugărească. Doar două aspecte 
negative au fost consemnate, şi anume că nu se urcaseră în podul 
aşezământului „vase cu nisip şi apă” pentru stingerea unor posibile incendii 
şi absentarea nemotivată de la slujbe a preotului Victor Bârlănescu, 
„hirotonit şi aprobat pe seama acestei sfinte mănăstiri”, cu o săptămână 
înainte de vizita exarhului. 

2 octombrie 1942 
Următoarea „inspecţie” avea să fie făcută la 2 octombrie 1942, de 

către ieromonahul Dosoftei Florea, numit în acel an exarh al mănăstirilor 
oltene, în locul lui Theofil Niculescu. 

Despre acest slujitor al altarului ştim că s-a născut la 7 decembrie 
1910, în Giuleşti, judeţul Vâlcea. Urmează Seminarul monahal de la 
Cernica, fiind hirotonit ieromonah în 1935. După obţinerea licenţei în 
Teologie a fost numit stareţ al mănăstirii Cozia (1940), iar din 1942, şi exarh 
al mănăstirilor din Oltenia. În 1944, se închinoviază la schitul Ostrov, iar în 
1947, este numit egumen al aşezământului în care slujea. S-a numărat 
printre acei călugării olteni care au înfruntat teroarea comunistă, trecând 
prin temniţele şi lagărele de muncă ori de reeducare. A făcut parte din lotul 
„Polovragi-Tismana” şi a fost condamnat, de către Tribunalul Militar 
Bucureşti, prin Sentinţa nr. 197 din 24 octombrie 1959, la 9 ani de temniţă 
grea, pentru „favorizare la activitate intensă contra clasei muncitoare”. A 
trecut prin temniţele de la Craiova (1959), Periprava (ianuarie 1960, mai 
1962), Salcia (aprilie 1960), Giurgeni (aprilie 1962), fiind eliberat de la 
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Periprava, la 28 iulie 1964.4  
Cu prilejul vizitei la Jitianu din toamna anului 1942, nota: 

„Subsemnatul, ieromonah Dosoftei Florea, exarh al sfintelor mănăstiri 
oltene, inspectând sfânta mănăstire Jitianu, Dolj, am făcut următoarele 
constatări: De ordin spiritual: slujbele divine se fac regulat după tipicul 
mănăstiresc şi cu toată evlavia. Personalul monahal este pe deplin mulţumit, 
străduindu-se fiecare a-şi pune suişuri în inimă către Dumnezeu şi a se 
îmbogăţi în cuvintele vieţii. S-a recomandat a se citi regulat la masa de 
obşte, din vieţile sfinţilor şi alte cărţi folositoare. De asemenea, se va 
procura pentru fiecare monahie câte un «Noul Testament», în vederea 
intensificării vieţii spirituale. S-au dat dispoziţiuni pentru înfiinţarea unui 
mic bazar cu iconiţe şi cărţi religioase, spre a avea şi credincioşii din 
împrejurimi de unde să-şi procure hrană pentru suflet. S-au dat îndrumări 
prea cuvioasei maicii stareţe să înceapă imediat o şcoală de catehizare cu tot 
personalul mănăstirii, destinând o zi anume din cursul săptămânii, în acest 
scop.  

De ordin gospodăresc: Biserica este bine întreţinută şi păstrată într-o 
perfectă curăţenie. Chiliile maicilor, curtea mănăstirii şi tot ce aparţine de ea 
nu lasă nimic de dorit în privinţa ordinii şi a gustului estetic. Hrana 
personalului este suficientă şi bine pregătită. Verificând gestiunea, am găsit-o 
pusă la punct, atât veniturile cât şi cheltuielile fiind aduse la zi. Drept care 
am făcut prezentul proces-verbal. Exarh, ieromonah Dosoftei”. 

Din cele consemnate de către ieromonahul Dosoftei Florea, aflăm că 
în plin război mondial, mănăstirea Jitianu putea fi luată ca model de trăire 
spirituală ori de organizare gospodărească, de către orice mănăstire din ţară. 
Impresionau şi acum slujbele ţinute „după tipicul mănăstiresc”, dar şi 
curăţenia, „gustul estetic” ori disciplina financiară. Cu toate că se aflau într-o 
perioadă de lipsuri cauzate de război, la Jitianu hrana măicuţelor era 
„suficientă şi bine pregătită”.  Totuşi, erau făcute şi câteva recomandări; în 
plan spiritual, se cerea ca în timpul meselor de la trapeză să se citească „din 
vieţile sfinţilor şi din alte cărţi folositoare”, să se ofere fiecărei monahii 
Noul Testament, dar şi să se înfiinţeze o şcoală pentru personalul mănăstirii; 
aşa cum vom vedea în paginile următoare, problema pregătirii şi educării 
vieţuitoarelor de la Jitianu avea să fie adusă în prim plan şi câţiva ani mai 
târziu. În plan gospodăresc, mănăstirea avea nevoie să-şi organizeze un mic 
bazar cu iconiţe şi cărţi religioase, în special pentru credincioşii din 
împrejurimi care, cel mai probabil, frecventau în număr mare biserica în 

 
4 ADRIAN NICOLAE PETCU, Lotul „Polovragi-Tismana” sub teroarea Securităţii 
comuniste (IV), în Ziarul „Lumina” din 2 martie 2016, p. 3; http://ziarullumina.ro/lotul-
polovragi-tismana-sub-teroarea-securitatii-comuniste-ii--109792.html (la 7 septembrie 2018, ora 
21.00) 
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duminici şi sărbători. 
1 august 1944 
Cea de-a treia însemnare despre situaţia mănăstirii Jitianu de la 

jumătatea secolului trecut este datată 1 august 1944, deci doar cu câteva zile 
înainte ca România să întoarcă armele împotriva Germaniei hitleriste. Este 
făcută de protosinghelul Theofil S. Niculescu, revenit în funcţia de exarh al 
mănăstirilor oltene: „Subsemnatul Exarh Referent, inspectând Sfânta 
Mănăstire Jitianu, Dolj, am constatat următoarele: Serviciul divin de către 
maicile şi surorile vieţuitoare se face regulat zi şi noapte, arătând o 
deosebită râvnă, care dintre ele să se întreacă la oficierea lui. În timpurile 
acestea excepţionale prin care trecem, când sufletul este mai însetat de rugă 
către Domnul, când aceasta trebuie făcută cu mai multă căldură, dragostea 
spirituală a vieţuitoarelor de aici dă dovadă cu prisosinţă a rostului în lume a 
vieţii monahale. Oficierea tradiţiilor divine a fost lăsată prin tradiţia 
bisericească de a fi săvârşită regulat cu preot, căci ruga vieţuitoarelor unită 
cu a celui ce are asupra sa harul Sfântului Duh, să fie mai înălţătoare. La 
această sfântă mănăstire însă oficierea serviciilor se face numai de către 
monahiile şi surorile vieţuitoare, căci din 5 preoţi, sâmbătă seara şi ajun de 
sărbătoare uneori, serviciul divin este lipsit de preot. La Vecernie şi Utrenie 
niciun preot oficiind, dimineaţa la Sfânta Liturghie, doi sau trei oficiind, iar 
câte unul îmbrăcându-se chiar după începerea Sfintei Liturghii, cu toate că 
este stabilită o oră a începerii serviciului divin. Cu toate că în timpul 
săptămânii se întâmplă sărbători cu ţinere ca ziua de azi sau la 27 iulie, zi 
trecută, Sfântul Pantelimon, şi unele altele, pe care credincioşii le respectă 
cu stricteţe fără nici măcar a lucra, la sfânta mănăstire nu se oficiază Sfânta 
Liturghie în aceste zile din cauza lipsei CC Preoţi de la servicii, majoritatea 
locuind în oraşul Craiova, iar Pr. C. Măşulescu, deservent la această sfântă 
mănăstire, de la începerea bombardamentului în Craiova, locuieşte în 
comuna sa natală Cerăt, Dolj, venind numai sâmbătă seara şi de multe ori 
chiar duminică dimineaţa. S-a dat de către Sfânta Mitropolie ordin tuturor 
parohiilor din eparhie să se oficieze în fiecare Miercuri şi Vineri Sfânta 
Liturghie, în afară de sâmbătă şi duminică, cum se obişnuia până acum. S-a 
dat ordin, tot de la Sfânta Mitropolie ca în fiecare vineri sau duminică după-
amiază, preoţii să facă acatiste şi paraclise, deservenţii parohiei Romaneşti, 
paroh şi utilizaţi, cum şi deserventul Sfintei Mitropolii niciunul nefiind la 
serviciu. Cum să ne plângem de popor că nu vine la biserică, când însăşi 
slujitorii Sfântului Altar dau dovadă mai înainte de neoficierea serviciilor 
divine şi de neîndeplinirea misiunii lor sfinte. Pe cine să găsească 
credinciosul ce vine la această sfântă mănăstire slujind spre a putea şi el să-l 
roage de a-i oficia serviciul trebuitor sufletului său sau cărui duhovnic să-i 
încredinţeze durerea sufletului său, când vede şi găseşte uşile Sfântului Altar 
înzăvorâte, prezenţa preotului şi duhovnicului lipsă, decât numai un număr 
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de monahii ce-şi fac pravila lor zilnică şi care şi ele la rândul lor au nevoie 
neapărat şi chiar zi de zi de un preot care să le oficieze serviciul divin. Sunt 
rânduiţi la această sfântă mănăstire, ca utilizaţi pe lângă parohia Romaneşti, 
trei refugiaţi: C.C. Preot Ştefan Gherbănescu, Gh. Garacicovschi şi Teodot 
Iasinki, primii doi venind numai duminica şi în sărbătorile mari dimineaţa la 
Sfânta Liturghie, iar C. Pr. Teodot Iasinki, de la data utilizării sale şi până la 
25 iunie a.c., când a plecat la parohia sa în Basarabia, a slujit numai o 
singură dată, toţi trei primind regulat salariu. C. paroh care era dator să arate 
Sfintei mitropolii prezenţa lor la serviciu, n-a comunicat nimic, lăsând pe 
fiecare să vină când vrea. Din punct de vedere duhovnicesc, viaţa dusă în 
această sfântă mănăstire este la înălţime, totul ducându-se într-o perfectă 
armonie şi iubire frăţească. Curăţenia şi ordinea domnesc peste tot în 
biserică, chilii, trapeză şi curte. Din punct de vedere gospodăresc, Sf. 
Monastire Jitianu, prin hărnicia vieţuitoarelor ei, dă dovadă de un frumos 
exemplu în mijlocul credincioşilor în care este aşezată şi lângă reşedinţa 
mitropolitană. Cu această ocaziune am controlat şi gestiunea anului 
financiar în curs, pe care am adus-o la zi, Cuv. Maică Casieră fiind obligată 
a opera zilnic în scripte încasările şi plăţile făcute. Drept care am încheiat 
acest proces-verbal. Exarh Referent Protos. Theofil”. 

Analizând acest proces-verbal, remarcăm două lucruri: în primul 
rând, mănăstirea Jitianu continua să fie la fel de bine îngrijită şi 
administrată, maicile având râvnă şi pentru slujbele bisericeşti, iar în al 
doilea rând, preoţii slujitori nu veneau în mod regulat la slujbe. Cu toate că 
numărul lor era destul de mare, aici slujind şi trei preoţi refugiaţi, existau 
duminici sau sărbători când niciun preot nu venea la sfântul altar, dând un 
exemplu negativ credincioşilor din împrejurimi. Remarcăm şi menţiunea 
despre bombardamentele asupra Craiovei, făcute de Aliaţi, din cauza cărora 
unii preoţi, rezidenţi în mod obişnuit în oraş, au ales să se refugieze în 
localităţile natale, mai la adăpost de bombele care făceau numeroase victime 
şi în rândul civililor. 

27 aprilie 1946 
Prima inspecţie făcută mănăstirii Jitianu după terminarea celui de-al 

Doilea Război mondial a avut loc sâmbătă, 27 aprilie 1946, în săptămâna 
luminată, şi a fost efectuată de protosinghelul Ghermano Dineaţă, exarh al 
mănăstirilor din Oltenia. 

Ghermano Dineaţă şi-a înscris numele în rândul monahilor vâlceni 
cu frumoase realizări gospodăreşti, dar şi cu alese preocupări cărturăreşti. 
Stareţ al mănăstirii Cozia, a fost numit exarh al mănăstirilor din Oltenia de 
către Atanasie Dincă Bârlădeanul (locţiitor de episcop la Râmnic, fost vicar 
patriarhal) îndată după desfiinţarea Mitropoliei Olteniei şi reînfiinţarea 
Episcopiei Râmnicului (1945). Episcopul Iosif Gafton (1948-1984), l-a 
numit vicar al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului şi l-a hirotesit 
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arhimandrit. Rămâne şi astăzi cunoscut celor care cercetează trecutul 
Bisericii noastre prin lucrarea monografică Scurt istoric al mănăstirii Cozia, 
tipărită în 1956, completată şi retipărită în 1969, sub titlul Mănăstirea 
Cozia. A trecut la cele veşnice în 1971.  

 Iată descrierea sumară făcută mănăstirii în primăvara anului 1946: 
„Subsemnatul, Protos. Ghermano Dineaţă, exarh al sfintelor mănăstiri din 
Oltenia, inspectând sfânta mănăstire Jitianu - Dolj, am avut mulţumirea 
sufletească să constat următoarele: Din punct de vedere spiritual am avut 
fericitul prilej să constat împlinirea preceptului «ora et labora». De departe 
am văzut corpul de maici plevind grâul în amurg. Mi-a revenit în minte 
trăirea monahismului din epoca de glorie duhovnicească a cuviosului 
Pahomie. Cercetând chiliile maicilor am găsit... (indescifrabil), din care am 
dedus tihnă şi mulţumire sufletească. Icoane, metanii, cruciuliţe şi alte 
obiecte mărturisitoare de credinţă împodobesc pereţii de răsărit şi cred că şi 
inima. Slujba divină se oficiază după rânduială. La masă se citeşte din Sf. 
Teodor, Sf. Dosoftei, Filocalie şi Vieţile Sfinţilor. Din punct de vedere 
gospodăresc, sfânta mănăstire e un model demn de a fi dat exemplu pentru 
sfintele mănăstiri din eparhie şi în special sfintele mănăstiri nou înfiinţate. 
Râvna, vrednicia, stăruinţa, abnegaţia până la (indescifrabil) de sine sunt 
cununile ce împodobesc fruntea - în duh - a maicii ce şi-a cucerit meritul de 
ctitoră. Maica Fevronia face parte din galaxia marilor stareţi şi stareţe cărora 
noi cei tineri le datorăm mult pentru a ne fi predat o viaţă monahală pentru 
care nu e nevoie să ne ostenim. Scriptele cancelariei sunt puse la punct. 
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal de mulţumitoare constatări 
sufleteşti şi întăriri în Domnul. Exarh, protos. Ghermano Dineaţă”. 

28 martie 1947 
După aproape un an, la 28 martie 1947 (cu câteva luni înainte de 

reînfiinţarea Arhiepiscopiei Craiovei), acelaşi slujitor al Bisericii oltene, 
trimis şi de această dată de către locţiitorul scaunului episcopal de la 
Râmnic, Atanasie Dincă Bârlădeanul, consemna: „Subsemnatul, Protos. 
Ghermano Dineaţă, exarhul sfintelor mănăstiri din Oltenia, m-am prezentat 
pentru cercetarea vieţii duhovniceşti şi gospodăreşti la sfânta mănăstire 
Jitianu-Dolj. Am avut mângâierea să constat aici un colţ de tihnă a vieţii 
monahale care se îndeletniceşte acum cu rugăciunea şi munca. După un 
sbucium lung al anilor de refacere a sfintei mănăstiri, firul vieţii călugăreşti 
se toarce acum urmând tradiţionalul chip de vieţuire călugărească ortodoxă. 
Am cercetat sfânta biserică unde n-am aflat nicio lipsă. Am cercetat chiliile 
pe care le-am aflat în deplină ordine şi curăţenie. Am cercetat trapeza şi 
bucătăria, unde m-am bucurat văzând aceeaşi bună rânduială. Şi-am mers să 
văd cum se desfăşoară şi lucrările de primăvară. S-au făcut însămânţări de 
toamnă care se prezintă frumoase. S-au făcut însămânţările grădinii care se 
prezintă de asemenea frumoase. Păcat însă că grădina sfintei mănăstiri e 
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foarte mică şi posibilităţi de a o mări nu-s, deoarece sfânta mănăstire e 
înconjurată de jur-împrejur de terenul şcoalei primare. Sănătatea 
personalului e bună. Hrana e mulţumitoare iar locuinţele higienice. 
Principala preocupare a personalului, în afară de programul tipiconal după 
rânduială, e atelierul. Se află bine întreţinut şi foarte bogat în comenzi. Mi-a 
plăcut felul de smerită purtare al maicilor şi preocuparea scăldată în lacrimi 
pentru viaţa viitoare a P.C. Maicii stareţe. P.C. Maică Fevronia, cu bogata-i 
experienţă, este chezăşia unei vieţi duhovniceşti alese pentru monahiile pe 
care Dumnezeu i le-a rânduit spre păstorire. Drept care semnez prezentul 
Proces-Verbal pe care l-am încheiat cu acest prilej. Exarh, protos. 
Ghermano Dineaţă”. 

Din cele două procese-verbale reiese limpede starea de mulţumire pe 
care o trăia protosinghelul Dineaţă, văzând buna rânduială din mănăstirea 
Jitianu, curăţenia chiliilor, grija faţă de slujbe şi pravila vieţii monahale, dar 
şi faţă de grădina sfântului lăcaş. Sub purtarea de grijă a stareţei Fevronia 
Miclăuş, cea care reînfiinţase practic aşezământul monahal în 1933, venind 
împreună cu zece maici de la mănăstirea Sărăcineşti, judeţul Vâlcea, Jitianu 
devenise un exemplu demn de urmat şi de alte mănăstiri din Oltenia. Nu 
putem să nu remarcăm aprecierile repetate făcute la adresa maicii stareţe, 
numită ctitoră şi parte din galaxia marilor stareţi şi stareţe, un adevărat 
model pentru monahiile şi monahii tineri.   

10 aprilie 1949 
O însemnare mai degrabă „economică” despre mănăstirea Jitianu a 

fost făcută în primăvara anului 1949, de către trei inspectori (economişti) 
trimişi de Corpul de control financiar din Ministerul Cultelor: „Subsemnaţii, 
Mihail Popescu, Vasile Obreja şi Alexandru Frăţilă din Corpul de control 
financiar din Ministerul Cultelor, în baza delegaţiei Nr. 7834/949, am 
verificat gestiunea sfintei mănăstiri Jitianu-Dolj, constatând cele ce 
urmează: 1. Situaţia Casei: încasări conform chitanţei nr. 1-13 - 45.248; plăţi 
conform bonului de plată 1-25 - 43.176; sold - 2.072; care ne-a fost justificat 
de maica stareţă în întregime. Încasările s-au făcut pe bază de chitanţă, iar 
plăţile pe baza actelor justificative ce s-au anexat la bonurile de plată. 
Contabilitatea este ţinută în partidă simplă, pe baza bugetului aprobat de 
Sfânta Mitropolie. În ceea ce priveşte materialul întrebuinţat la atelierele de 
ţesături şi covoare precum şi produsele recoltate sau cumpărate, necesare la 
hrana de obşte a vieţuitoarelor din mănăstire, nu s-au întocmit registre de 
magazie din care să se constate intrarea lor şi ieşirea la consumaţie. Aceasta 
pentru faptul că în această mănăstire sunt un număr restrâns de personal, 
gospodărirea făcându-se în comun şi mai uşor cu (indescifrabil) de 
verificare a colectivităţii. Pentru viitor însă urmează ca sfânta mănăstire să 
aibă un registru de evidenţa comenzilor efectuate în atelier, precum şi 
registru de magazie pentru înregistrarea materiei prime, în cazul când 
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comenzile se vor executa din materialele mănăstirii. De asemenea, se va ţine 
un registru de magazie pentru produsele recoltate şi cumpărate în vederea 
consumului, descărcându-se printr-un extras produsele consumate lunar. 
Lucrările de inventar au fost întocmite după ultimele instrucţiuni şi depuse 
la Centrul eparhial. Drept care am încheiat prezentul proces-verbal, din care 
o copie se ia la Ministerul Cultelor. Revizori contabili, semnături 
indescifrabile”. 

Cum regimul comunist continua să ia avânt, se fac simţite şi primele 
„semne” ale viitoarelor raţionalizării. Maicile de la Jitianu erau obligate să 
ţină registre de magazie în care să fie trecute toate produsele consumate 
lunar, inclusiv cele recoltate din grădina mănăstirii ori produse de maici prin 
truda lor.  

20 noiembrie 1949 
La această dată, gestiunea mănăstirii Jitianu era verificată de 

revizorul contabil Ciurel Făcăianu, de la Arhiepiscopia Craiovei. În registrul 
nostru nu s-a menţionat decât data efectuării reviziei, numele revizorului 
precum şi existenţa unui proces-verbal separat, înregistrat sub nr. 182/1949.  

4 iunie 1950 
În vara anului 1950, la mănăstirea Jitianu poposea arhidiaconul 

Vartolomeu Anania, pe atunci inspector patriarhal, însoţit de arhimandritul 
Ilarion Marin, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei.  

Despre Vartolomeu Anania, consemnăm că s-a născut la data de 18 
martie 1921, în comuna Glăvile-Piteşteana, judeţul Vâlcea. A urmat 
cursurile Seminarului Teologic Central din Bucureşti (1933-1941), dar şi 
cursurile liceelor „Dimitrie Cantemir” şi „Mihai Viteazul” din capitală; la 
ultimul obţine bacalaureatul, în 1943. În adolescenţă a avut simpatii 
legionare, fără a deveni însă membru al acestei organizaţii. În anii `40 a fost 
arestat de mai multe ori de autorităţi pentru această presupusă vină de 
legionar. La 2 februarie 1942, s-a călugărit la mănăstirea Antim din 
Bucureşti, primind numele Vartolomeu. În acelaşi an, a fost hirotonit 
ierodiacon, slujind la mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş. În toamna 
anului 1944, s-a înscris la Facultatea de Medicină şi la Conservatorul de 
Muzică din Cluj. A organizat şi condus greva studenţească anticomunistă 
din 6 martie 1946. A fost exmatriculat în 1947, ajungând stareţ la mănăstirea 
Topliţa. Şi-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi la 
Academia Andreiană din Sibiu; licenţiat în teologie în 1948. Între 1948-
1949, a fost intendent la Palatul Patriarhal, iar între 1949-1950, inspector 
patriarhal pentru învăţământul bisericesc. Între 1950-1951, a fost asistent la 
catedra de Istorie Bisericească Universală la Institutul Teologic Universitar 
din Bucureşti, iar între 1951-1952, decan al Centrului de Îndrumare 
Misionară şi Socială a Clerului, la Curtea de Argeş. În perioada 1952-1958, 
a deţinut funcţia de director al Bibliotecii patriarhale din Bucureşti. În 1958, 
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a fost arestat, sub acuzaţia de activitate legionară. A fost condamnat la 25 de 
ani de muncă silnică pentru „uneltire contra ordinii sociale”. Şi-a ispăşit 
pedeapsa în închisoarea Aiud. A fost eliberat în 1964, iar în 1966, a fost 
trimis de către Biserica Ortodoxă Română în Statele Unite ale Americii, 
unde a îndeplinit mai multe funcţii în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române. În 1967, a fost hirotonit ieromonah, iar ulterior hirotesit 
arhimandrit. A fost director al Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, între anii 1976-1982. La 21 ianuarie 1993, a fost ales 
arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, iar la 2 martie 2006, 
mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. S-a remarcat prin 
numeroase şi valoroase lucrări teologice şi literare. În 2010, a fost ales 
membru de onoare al Academiei Române. A trecut la cele veşnice la 31 
ianuarie 2011.5 

În urma vizitei pe care o făcea la mănăstirea Jitianu, în calitate de 
inspector patriarhal pe probleme de învăţământ, consemna: „Subsemnatul 
arhidiacon Vartolomeu Anania, inspector patriarhal, împreună cu P.C. 
arhimandrit Ilarion Marin, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, 
am cercetat sfânta mănăstire Jitianu, judeţul Dolj, în ceea ce priveşte 
organizarea şi funcţionarea învăţământului particular monahal şi am 
constatat următoarele: Din cele 25 de vieţuitoare ale acestei mănăstiri, 10 
sunt apte şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a candida la 
examenele particulare de Şcoală elementară, din sesiunea august 1950; 
repartizarea candidatelor este următoarea: pentru alfabetizare - 3; pentru 
clasa a V-a - 7. Total = 10 candidate. Prin ordinul nr. 4154 din 17 aprilie 
1950, Sfânta Arhiepiscopie a Craiovei a îndatorat pe P.C. Constantin 
Măşulescu, preotul deservent al acestei mănăstiri, cu ţinerea cursurilor de 
pregătire a candidatelor. Ulterior însă, p.c. preot a căpătat concediu de 
studii, pentru susţinerea examenelor de doctorat în Teologie, aşa încât 
cursurile nu au putut fi ţinute. P.C.  maică stareţă a făcut apel la concursul 
doamnei Paulina Stănescu, profesoară la Şcoala elementară din comuna 
Balta Verde, judeţul Dolj şi i s-a făgăduit tot sprijinul, însă numai după 
încheierea anului şcolar curent. În prezent, candidatele nu posedă nicio 
pregătire în perspectiva examenelor. Asemenea, nu au fost procurate nici 
materialele trebuincioase. Pentru ca totuşi pregătirea să se poată face la timp 
şi pentru buna reuşită a candidatelor, propunem următoarele măsuri: 1. cursurile 
de pregătire vor începe imediat, sub conducerea şi îndrumarea unei persoane 
stabilite de Sfânta Arhiepiscopie. 2. Vor fi procurate de urgenţă manualele 
necesare. 3. Pentru cursuri şi meditaţie, candidatele vor avea la dispoziţie cel 
puţin trei ore pe zi, care însă nu vor intra în cadrul timpului de odihnă. 4. Se 
va lucra în aşa fel ca materia să fie epuizată până la 25 iulie 1950. 5. Relaţii 

 
5 MIRCEA PĂCURARIU, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, 2002, p. 15-16. 
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asupra materiei de parcurs, la toate obiectele, se vor cere de la Direcţiunea 
Şcoalei elementare din comuna Balta Verde - Dolj. 6. Se vor lua măsuri ca 
înscrierea candidatelor să se facă în termenul legal, adică cu cel puţin 10 zile 
înainte de data examenelor. Drept pentru care am încheiat prezentul proces 
verbal. Inspector patriarhal, Arhid. V. Anania. Exarh, Arhim. Ilarion 
Marin”. 

Se poate constata că preocuparea acestei inspecţii a fost aceea de a 
organiza pregătirea celor zece maici de la Jitianu (care îndeplineau 
condiţiile) în vederea promovării examenelor particulare de Şcoală 
elementară, din sesiunea august 1950, fiind propuse şase direcţii de acţiune.  

2 august 1950 
După două luni de la inspecţia efectuată de Vartolomeu Anania, 

mănăstirea Jitianu era, la 2 august 1950, cercetată de noul exarh al 
mănăstirilor oltene, protosinghelul Gherasim Bica.  

S-a născut la 22 noiembrie 1908, în comuna Cacova-Iarii, fostul 
judeţ Turda. A urmat Liceul teoretic de băieţi din Turda, iar în 1926, a fost 
numit învăţător suplinitor la Varviz (judeţul Bihor), apoi, în anii următori, la 
Vidra-Poeni, respectiv Bedeleu (ultimele din judeţul Alba). În 1930, s-a 
înscris la Seminarul monahal de la Cernica, iar în 1933, a fost tuns în 
monahism la Curtea de Argeş, pe seama mănăstirii Turnu. A urmat cursurile 
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, funcţionând în paralel şi ca spiritual II 
la Seminarul „Nifon” din capitală. Între 1938-1939, a fost stareţ la 
mănăstirea Turnu, iar între 1940-1941, ajutor de stareţ la Cernica. În 1942, a 
fost trimis să reorganizeze obştea mănăstirii Polovragi din judeţul Gorj, iar 
în 1946, a fost numit stareţ la nou-înfiinţata mănăstire „Martirii Neamului” 
din Baia de Arieş. În 1948, devenea stareţ al mănăstirii Govora, iar la 1 
ianuarie 1949, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor. Între 1 
iulie 1950 - 1 ianuarie 1951, a slujit ca exarh al mănăstirilor din Oltenia, iar 
între 1951-1952, ca profesor de religie la Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la 
Mofleni (de lângă Craiova). Dintr-o criză sufletească, iese din 
monahism.  Pentru „găzduirea şi hrănirea unui ofiţer fugar care desfăşurase 
activitate intensă contra clasei muncitoare”, autorităţile comuniste l-au 
condamnat la 12 ani de detenţie grea, fiind eliberat în 1964. A trecut la cele 
veşnice în noiembrie 1996, fiind înmormântat la Curtea de Argeş.6  

 
6 PAUL CARAVIA, VIRGILIU CONSTANTINESCU, FLORI STĂNESCU, Biserica 
Întemniţată. România 1944-1949, Bucureşti, 1998, p. 85; CICERONE IONIŢOIU, Victimele 
terorii comuniste, Dicţionar A-B, Bucureşti, 2000, p. 191; VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi 
în închisorile comuniste, Bucureşti, 2000, p. 46-47; ANA MARIA RĂDULESCU, Clerici olteni 
în închisorile comuniste. Studiu preliminar (II), în Revista „Mitropolia Olteniei”, anul LVI, nr. 
5-8, 2004, p. 163; Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în 
Oltenia, Anuar 1940, Craiova, 1941, p. 864; http://ziarullumina.ro/pe-margini-de-prapastie-
14915.html; http://ziarullumina.ro/lotul-polovragi-tismana-sub-teroarea-securitatii-comuniste-ii-
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Iată ce consemna, în urma vizitei la mănăstirea Jitianu, Gherasim 
Bica: „Subsemnatul, Protos. Gherasim Bica, exarhul mănăstirilor din 
cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, m-am prezentat la sfânta 
mănăstire Jitianu, judeţul Dolj, conform ordinului rezolutiv de pe temeiul 
Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei Nr. 10237/950, pentru inspectarea 
cursurilor de pregătire în particular în această mănăstire şi am aflat 
următoarea situaţie: I. Pentru cursurile de alfabetizare sunt înscrise două 
eleve: Eufimia Popescu şi Carolina Prundaşu. Au fost ascultate la citire şi 
socotit. Citesc frumos şi curent şi fac mici socoteli bine. Pentru clasa a V-a 
elementară sunt înscrise opt eleve: Veniamina Firescu, Maximilia 
Alexandru, Galiani Miu, Elena Plugaru, Ioana Maria, Zenovia Prundaru, 
Vasilica Truică şi Epifania Maria. Au fost ascultate din toate materiile şi au 
dat dovadă de inteligenţă şi interes pentru carte. Însă, întrucât au început 
cursurile târziu, nu au pătruns toată materia. Se prezintă bine la Limba 
română, la Geografie şi la Aritmetică. Se prezintă mai slab la Istorie şi 
Ştiinţe naturale. Elevele sunt preparate de domnişoara Aurora Stănescu, 
învăţătoare. Când am inspectat şcoala nu era de faţă, pentru că inspecţia s-a 
făcut în afara orelor de program. Se recomandă ca maica stareţă, împreună 
cu domnişoara învăţătoare să se intereseze la Onor Inspectoratul Şcolar din 
Craiova de data şi locul ţinerii examenelor, iar elevele să fie înscrise pentru 
examen cu 10 zile înainte de data examenelor. Totodată, se mai recomandă 
domnişoarei învăţătoare să parcurgă toată materia pentru examene, scoţând 
în evidenţă pentru studiu lucrările mai esenţiale, iar amănuntele se vor lăsa 
pe al doilea plan, aceasta avându-se în vedere timpul scurt care ne mai stă la 
îndemână până la data examenelor. Maica stareţă va acorda elevelor un timp 
de patru ore pe zi pentru pregătirea materiilor pentru examen. Aceste ore nu 
vor face parte din orele de odihnă. Pentru examinarea celor ce urmează 
cursurile de alfabetizare şi pentru înscriera lor la examene se va proceda tot 
în felul arătat mai sus. Drept care am încheiat prezentul Proces-Verbal. 
Exarh, Protos. Gherasim Bica”. 

Şi această inspecţia urmărea să verifice modul cum maicile de la 
Jitianu se pregăteau (în particular) pentru examenele de absolvire a 
diferitelor clase în care erau înscrise. Sunt menţionate numele celor zece 
maici-eleve, fiind făcute aprecieri pozitive la adresa lor (deşi pregătirea 
începuse târziu, iar răspunzătoare de predarea materiei era o învăţătoare din 
sat care lucra benevol). 

20 august 1950 
După doar trei săptămâni, Gherasim Bica revenea la Jitianu, de data 

aceasta pentru alte sarcini şi ascultări: „Subsemnatul, Protos. Gherasim 
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Bica, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Eparhiei Craiovei, m-am prezentat 
la sfânta mănăstire Jitianu în executarea ordinului Sfintei Mitropolii a 
Olteniei, Nr. 9637/950, pentru săvârşirea tunderii în monahism a surorilor: 
Ioana Gavrilă, Zenovia Prundaru, Florica Baiaş şi Elena Ivănescu. În seara 
zilei de 19 august s-a făcut priveghere cu un sobor de trei preoţi: Protos. 
Gherasim Bica, Protos. Dionisie Popescu şi Preot Constantin Măşulescu. În 
ziua de 20 august, ora 10, s-a săvârşit Sfânta Liturghie cu un sobor de cinci 
preoţi: Protos. Gherasim Bica, Protos. Dionisie Popescu, Preot Iconom 
Stavrofor Ioan Locusteanu, Preot Dumitru Popescu şi Preot Constantin 
Măşulescu sachelar, iar ca diacon a servit şi la priveghere şi la Sfânta 
Liturghie diaconul Ioan Rizoiu. Actul tunderii în monahism s-a săvârşit în 
timpul Sfintei Liturghii, înainte de cântarea „Sfinte Dumnezeule”, de către 
Protos. Gherasim Bica, Protos Dionisie Popescu şi diacon Ioan Rizoiu, 
dându-li-se numele noilor monahii (naşă a fost Ermionia Cândea): Irina 
Gavrilă, Ardenia Prundaru, Emilia Baiaş, Ecaterina Ivănescu. La sfârşitul 
Sfintei Liturghii Protos. Gherasim Bica a arătat în câteva cuvinte 
însemnătatea simboalelor monahului, îndemnând pe candidate să 
înfăptuiască cele ce au făgăduit, căci după cele ce au împlinit vor fi judecate 
şi nu după cele ce au făgăduit. A îndemnat pe credincioşi să înveţe de la 
această jertfă totală făcută de călugăr, ca şi ei să jertfească pentru Dumnezeu 
şi aproapele puţinul care li se cere, luând seama că monahii jertfesc totul. 
Toată ceremonia s-a săvârşit cu duh monahal, care a impresionat sufletele 
celor de faţă. Drept care am încheiat prezentul Proces-Verbal pentru a se 
trimite o copie Sfintei Mitropolii, spre cele legale, iar originalul rămâne în 
arhiva mănăstirii. Exarh, Protos. Gherasim Bica; Duhovnic, Protos. Dionisie 
Popescu; Stareţă, monahia Ermionia Cândea”. 

24 august 1950 
La doar câteva zile de la tunderea în monahism a celor patru maici, 

la Jitianu poposea, pentru a doua oară în vara anului 1950, arhidiaconul 
Vartolomeu Anania, însoţit de protosinghelul Gherasim Bica: 
„Subsemnatul, arhidiacon Vartolomeu Anania, inspector patriarhal, 
împreună cu P.C. Exarh Protos. Gherasim Bica, am cercetat sfânta mănăstire 
Jitianu, judeţul Dolj, unde am făcut verificarea personalului monahal, în 
vederea recrutării candidatelor la seminariile monahale superioare. Cu acest 
prilej am constatat că din cele 25 de vieţuitoare ale acestei chinovii, un 
număr de 16 au vârsta sub 35 de ani, iar dintre acestea numai una, anume 
Emilia Baiaş, de 21 de ani, este absolventă a şapte clase primare, deci aptă 
pentru a fi înscrisă la examenul de admitere de la Seminarul Plumbuita. În 
consecinţă, sfinţia sa urmează a înainta cerere către I.P.S. Mitropolit 
Firmilian, pentru a-i cere înalta binecuvântare în acest sens. Condiţiunile de 
admitere şi cazare în internat vor fi comunicate la vreme de către 
Administraţia Patriarhală. Menţionez că în această mănăstire mai există o 
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monahie, Ioana-Irina Gavrilă, care a promovat clasa a IX-a la Seminarul 
monahal de la Plumbuita. În privinţa cursurilor de pregătire în particular 
pentru examenele de şcoală elementară, am constatat că cele opt candidate 
s-au prezentat la examenele din sesiunea august 1950; dintre acestea, două 
au promovat clasa a V-a, iar şase sunt corijente la matematici. Pregătirea a 
fost făcută de către doamna prof. Aurora Stănescu, în lipsa personalului 
monahal sau clerical cu pregătire. Examenele de corijenţă vor fi susţinute la 
sfârşitul lunii august 1950. În toamna acestui an urmează a fi organizate 
temeinic cursurile de pregătire a clasei a VI-a elementare. Drept care am 
încheiat prezentul. Inspector patriarhal, Arhid. V. Anania; Exarh, Protos. 
Gherasim Bica; Strareţă, monahia Ermionia Cândea”. 

Spre sfârşitul lunii august 1950, odată cu terminarea examenelor de 
promovare, Patriarhia trimitea pe acelaşi inspector responsabil cu 
învăţământul, arhidiaconul Vartolomeu Anania, să caute potenţiale 
candidate pentru examenul de admitere la Seminarul Plumbuita. Se verificau 
acum şi rezultatele obţinute la examenele „de şcoală elementară”. Situaţia 
nu erau tocmai îmbucurătoare, de vreme ce doar două maici reuşiseră să 
promoveze, celelalte şase înscrise urmând să dea din nou examenul la 
matematică. Nu putem să nu remarcăm, din ultimele două procese-verbale 
de inspecţie, că în vara anului 1950, la Jitianu stareţă era monahia Ermionia 
Cândea, care o înlocuise pe Fevronia Miclăuş.  

7 mai 1951 
În primăvara anului 1951, la Jitianu poposea Carp Greceanu, 

inspector patriarhal, laic, despre care nu avem date. „Subsemnatul, Carp 
Greceanu, inspector patriarhal, am inspectat sfânta mănăstire Jitianu din 
Eparhia Olteniei, mănăstire condusă de P.C. Maică Stareţă Ermionia 
Cândea. Cu privire la organizarea cooperativei de producţie 
meşteşugărească din această mănăstire, am constatat următoarele: 
Cooperativa Olteanca a intrat în funcţiune în data de 3 martie 1951. Statutul 
de organizare a Cooperativei Olteanca este completat la Ordinul 46... 
(indescifrabil), cu adăugirile prevăzute în Ordinul... (indescifrabil), 
acceptate şi de Sfânta Patriarhie şi se execută. Se va întocmi proces-verbal 
de punerea utilajului mănăstirii la dispoziţia Cooperativei spre folosinţă. 
Numărul membrelor cooperativei este de 30 de maici şi surori (16 de la 
mănăstirea Jitianu şi 14 de la mănăstirea Gura Motrului), cu un capital 
subscris de 172.500 de lei, din care s-a depus 11.800 lei care formează 
partea socială şi taxa de (indescifrabil). Cooperativa are două secţiuni, şi 
anume: „Covoare”, cu 8 lucrătoare în atelierele de la Jitianu şi 6 lucrătoare 
în atelierele de la Gura Motrului; secţia „Ţesături stofe şi pânze”, cu 4 
lucrătoare la Jitianu şi 4 la Gura Motrului. Se vor putea înfiinţa încă două 
secţiuni: „Confecţii” şi „Prelucrarea lânii şi cânepii”, întrucât există două 
maşini de cusut ale mănăstirilor şi lucrătoare pregătite pentru a fi folosite în 
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aceste secţii. La secţia „Covoare” s-au primit comenzi de la 27 februarie, 
prin mănăstirea Bistriţa (Cooperativa Bistriţa Olteană - de la Societatea 
Română Export). S-a executat până la 25 martie c. 2.40 m. pătraţi, în valoare 
de 10.500 lei, de covor, lucrări de probă care urmează să fie plătite la 
recepţia lucrărilor executate de la 25 martie până în prezent. A doua 
comandă pe bază de contract direct cu „Artizana” a fost primită la 10 aprilie. 
Cooperativa s-a angajat să execute până la 31 decembrie c. 90 m. pătraţi. În 
cursul lunii 10 aprilie - 10 mai, s-a executat şi sunt gata pentru recepţie 10 
m. pătraţi în valoare de 44.000 de lei. Celelalte două secţiuni n-au primit 
încă nicio comandă pentru executare. „Uniunea” de la Piteşti nu a ajutat 
până acum Cooperativa „Olteanca” să găsească de lucru pentru secţiunile 
care nu lucrează cu Societatea „Artizana”. Maica preşedintă va cere din nou 
sprijin, în scris, Uniunii în acest sens. Va face, de asemenea, oferte de lucru 
şi altor instituţii şi întreprinderi din Craiova şi împrejurimi. Cooperativa are 
nevoie de o maşină de tricotaj, pe care nu şi-o poate procura din lipsă de 
fonduri. Suma de care are nevoie este de 70.000 de lei. Cooperativa dispune 
de o sală bună pentru toate secţiunile de producţie. De asemenea, are şi 
utilajul necesar în măsura nevoilor actuale. Pentru a se putea constata în 
mod precis proporţia în care vieţuitoarele mănăstirii s-au încadrat în munca 
meşteşugărească, conform statutului B.O.R., am cerut să se întocmească 
Schema orânduirii lor în viaţa de obşte. Schema s-a întocmit de către 
Consiliile economic şi Spiritual reunite şi urmează să fie prezentată fără 
întârziere Soborului spre aprobare. Copii după Procesul-Verbal al Soborului 
(indescifrabil) de Schema rânduielilor şi ascultărilor se vor înainta atât 
Sfintei Mitropolii a Olteniei, cât şi Sfintei Patriarhii - Serviciul Cultural - în 
timp de o săptămână începând de astăzi, ca răspuns la Ordinul Sfintei 
Patriarhii în vederea organizării vieţii de obşte. Constat că mănăstirea n-a 
primit până în prezent acest ordin. Pentru care am încheiat prezentul proces-
verbal. Inspector patriarhal, (semnătură indescifrabil); Stareţă, (fără 
semnătură); Secretară (fără semnătură)”. 

Din aceste prime însemnări, făcute de inspectorul Carp Greceanu, 
am fi tentaţi să credem că autorul lor era economist sau contabil de profesie, 
venit la Jitianu pentru a cerceta activitatea economică a mănăstirii şi pentru 
câteva planuri de viitor (în aceeaşi direcţie); ipoteza aceasta este contrazisă 
de următoarele două procese-verbale întocmite de acelaşi inspector. 
Revenind la cele consemnate în rândurile de mai sus, nu putem să nu 
remarcăm înfiinţarea, în cadrul mănăstirii Jitianu, a unei cooperative de 
producţie meşteşugărească (Cooperativa Olteanca), la 3 martie 1951, în care 
au fost înscrise 30 de maici şi surori, doar 16 fiind de la această mănăstire, 
celelalte 14 având ca punct de lucru separat, mănăstirea Gura Motrului. 
Cooperativa avea două secţiuni „Covoare” şi „Ţesături stofe şi pânze”, 
făcând demersuri pentru alte două secţiuni („Confecţii” şi „Prelucrarea lânii 
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şi cânepii”). Cât priveşte comenzile primite, remarcăm ajutorul dat de 
mănăstirea Bistriţa (prin Cooperativa Bistriţa Olteană), dar şi nepăsarea 
„Uniunii” (n.r. Textile Piteşti), sub patronajul căreia funcţiona Cooperativa 
Olteanca, care nu a trimis la Jitianu nicio comandă. Se făcea propunerea ca 
maica preşedintă să ceară din nou sprijin, în scris, Uniunii în acest sens, dar 
să facă şi oferte de lucru altor instituţii şi întreprinderi din Craiova şi 
împrejurimi. Pentru a se respecta şi îndatoririle vieţii de monah, se cerea 
întocmirea unei scheme sau program al vieţii de obşte, de către Consiliile 
economic şi Spiritual, aprobate de Soborul aşezământului.  

8 mai 1951 
Cu prilejul aceleaşi vizite a mai fost întocmit un proces-verbal de 

inspecţie, de data aceasta pentru inspectarea cursurilor de pregătire în 
particular a maicilor şi surorilor de la Jitianu: „Subsemnatul inspector 
patriarhal, Carp Greceanu, am inspectat cursul de pregătire în particular al 
maicilor şi surorilor sub vârsta de 40 de ani, care nu au absolvit 7 clase 
elementare, de la mănăstirea Jitianu, Eparhia Olteniei, şi am constatat 
următoarele: În mănăstire se află 17 maici şi 5 surori. În total 22 de 
vieţuitoare. Dintre acestea urmează să fie înscrise la cursuri: 9 maici şi 5 
surori, în total 14 vieţuitoare care au vârsta sub 40 de ani şi nu au absolvit 7 
clase elementare. Se va întocmi lista de înscriere a vieţuitoarelor ce urmează 
să fie şcolarizate, cu toate datele necesare, după indicaţiunile ce am dat 
maicii secretare. Lecturile se ţin cinci zile pe săptămână, câte două ore zilnic 
luni a joi şi câte o oră în celelalte zile. În prezent urmează efectiv cursurile 5 
maici şi 2 surori în clasa a V-a, o maică şi 2 surori în clasa I-a alfabetizare. 
În total 6 maici şi 4 surori sunt şcolarizate. Restul de 4 maici n-au urmat 
cursurile, având vârsta peste 30 de ani, potrivit dispoziţiunilor anterioare 
Deciziei nr. 241/951, a I.P.S. Patriarh Justinian. Ele vor fi înscrise la cursuri 
în anul şcolar viitor. Cele 3 eleve de la cursul de alfabetizare au fost 
prezente la examen în luna martie a.c. şi au promovat anul I cu bune 
rezultate. Elevele clasei a V-a sunt în curs de pregătire pentru sesiunea iunie 
a.c. Am examinat elevele acestei clase din materia de învăţământ prevăzută 
în programa Şcoalelor de Stat. La Limba română elevele citesc curgător şi 
cu intonaţie justă. Până în clasa a VIII-a vor ajunge în mod sigur, dacă vor fi 
pregătite de aceeaşi profesoară, să citească expresiv, adică în forma artistică 
atât de necesară călugăriţelor în practica vieţii lor spirituale de obşte. 
Scrierea după dictare se face cu respectarea în bună parte a semnelor de 
ortografie şi punctuaţie şi explică în aceeaşi măsură folosirea lor. Până la 
examen se vor face exerciţii de dictare repetate pentru a se căpăta siguranţă 
deplină în scrierea corectă. S-a trecut materia de Istorie şi Geografie în 
raport cu timpul şi urmează să se facă sinteze cât mai multe pentru a fi 
stăpânite temeinic şi durabil. La matematică, elevele cunosc cele patru 
operaţiuni cu numere. Totuşi, se observă o oarecare ezitare şi nesiguranţă în 
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rezolvarea problemelor practice. De asemenea, mai este nevoie să se 
deprindă elevele cu măsurătorile de tot felul şi cu construirea grafică a 
figurilor geometrice plane, folosind rigla, echerul şi compasul. În general, 
materia de învăţământ se va lega de viaţa practică de obşte a elevelor pentru 
a trezi tot mai mult interes pedagogic în sufletul elevelor, invederând 
utilitatea cunoştinţelor. Corpul didactic al cursurilor este format din trei 
profesoare şi trei profesori, care predau şi la Şcoala elementară din comuna 
Romaneşti, satul Braniştea. La alfabetizare predă doamna Paulina Stănescu, 
învăţătoare, care a muncit cu pricepere şi devotament la instruirea elevelor 
din mănăstire. Am discutat cu profesorii acestui curs asupra problemelor 
învăţământului din mănăstirea Jitianu şi am constatat că lucrează cu multă 
dragoste, cu mult spirit de sacrificiu, nefiind salarizaţi pentru această muncă, 
şi cu o deosebită pricepere metodică. În numele Sfintei Patriarhii le aduc 
mulţumiri pentru această frumoasă atitudine faţă de lupta pentru luminarea 
poporului, oriunde se simte nevoia. Am dat îndrumări metodice profesorilor 
şi indicaţiuni pentru întocmirea scriptelor privitoare la cursul de pregătire. 
La finele anului şcolar, Stăreţia va înainta un raport Sfintei Patriarhii şi 
Sfintei Mitropolii a Craiovei cu situaţia elevelor rezultată după examen. 
Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Inspector patriarhal, 
(semnătură indescifrabil); Stareţă, (fără semnătură); Secretară (fără 
semnătură)”. 

Din cele expuse reţinem că mănăstirea organiza şi în 1951 cursuri 
pentru pregătirea vieţuitoarelor sale, dacă acestea aveau vârsta sub 40 de ani 
şi nu absolviseră 7 clase elementare. Mănăstirea avea 22 de vieţuitoare (17 
maici şi 5 surori), 14 îndeplinind condiţiile pentru a fi înscrise la aceste 
cursuri. Lista cu numele lor urma să fie întocmită cu toate datele necesare, 
după indicaţiile date maicii secretare. La momentul acestei inspecţii, 
lecturile se ţineau cinci zile pe săptămână (una sau două ore zilnic), pentru 5 
maici şi 2 surori în clasa a V-a şi o maică şi 2 surori în clasa I-a, cu bune 
rezultate la examene. Corpul didactic era format din trei profesoare, trei 
profesori şi o învăţătoare de la Şcoala elementară din comuna Romaneşti, 
satul Braniştea, care lucrau benevol, cu pricepere şi devotament.  

10 iunie 1952 
Ultima inspecţie din acest registru datează din 10 iunie 1952, fiind 

făcută tot de Carp Greceanu: „Subsemnatul, inspector patriarhal, Carp 
Greceanu, în baza delegaţiei I.P.S. Patriarh Justinian cu Nr. 4657/952, am 
inspectat mănăstirea Jitianu din Eparhia Sfintei Mitropolii a Olteniei şi am 
constatat următoarele: I.1. mănăstirea are 28 de vieţuitoare, dintre care 20 de 
monahii şi 8 surori, stareţă fiind monahia Ermionia Cândea. Consiliul 
Economic este format din 4 membri. Consiliul Spiritual n-a fost ales şi nu 
funcţionează. Consiliul de judecată este format din preşedintă şi 2 membre. 
Secretara mănăstirii este maica Macrina Săndulescu. Consiliul economic a 



104 

ţinut în anul 1952, 5 şedinţe: una în luna ianuarie şi 4 în luna mai, în care s-
au deliberat asupra unor probleme parţiale şi în mod ocazional. Soborul 
monahiilor n-a ţinut nicio şedinţă. 2. Nu s-a introdus până acum cântarea 
omofonă după textul aprobat de Sf. Sinod şi aprobat de Sf. Patriarhie. 3. 
Lista recensământ cuprinde 16 vieţuitoare sub vârsta de 40 de ani, dintre 
care 6 sunt înscrise în clasa a VI-a şi 3 la alfabetizare (în total 10). Anul 
acesta au frecventat cursurile de pregătire în particular toate elevele înscrise. 
Cursurile au început la 1 octombrie 1951, continuând până în prezent, cu 5 
ore pe săptămână, deci în total 140 de ore de curs. Corpul didactic a fost 
format din 5 profesori de la Şcoala elementară din satul Branişte, care au 
predat onorific: Hariton Stănescu a predat Istoria şi Geografia; Paulina 
Stănescu a predat Fizica şi Zoologia; Cornelia Cristescu a predat Limba 
română; Ştefania (indescifrabil) a predat Limba rusă; Eremia Ştefciuc a 
predat Matematica. S-a predat materia în proporţie de 52 procente cu bune 
rezultate. Cele 3 eleve din ciclul 2 alfabetizare s-au prezentat la examen şi 
au fost declarate promovate. Conferinţe duhovniceşti nu s-au ţinut, conform 
Ordinului Nr. 5044/951. II. La masa de obşte participă toate vieţuitoarele în 
mod permanent. Funcţionează spălătorie de obşte şi echipă de curăţenie. 
Îngrijirea bolnavilor se face la chilie de către infirmiera obştii. III. Întreaga 
gospodărie agricolă se face de către obşte şi pentru obşte. Cooperativa 
„Olteanca” este alcătuită din 16 membre din mănăstirea Jitianu, 14 din 
mănăstirea Gura Motrului şi 4 din mănăstirea Sadova, în total 34 de membre 
şi funcţionează 2 secţii de producţie, una de covoare şi alta de încălţăminte. 
Pe 1952, cooperativa a avut planificat 120 m. pătraţi covor, din care s-a 
redus de către Uniune 26 metri pătraţi, rămânând 94 de m. pătraţi. S-au 
executat până în prezent 52,8788 m. pătraţi, în valoare de lei 11.000. 
Cooperativa a încasat în contul lucrărilor executate suma de 3.740 lei. 
Salariile au fost plătite pe lunile (nicio precizare). În depozite se află 
covoare nelivrate şi altele în atelier în curs de executare. Secţia de pantofi 
funcţionează din luna aprilie cu 7 lucrătoare care au lucrat pentru învăţătură 
sub conducerea unei maestre angajată din afară de mănăstire. S-au executat 
totuşi până în prezent 42 de perechi de pantofi, în valoare de 2.100 lei; nu s-a 
livrat nicio pereche până acum. Cooperativa a avut gol de producţie timp de 
trei luni la secţia covoare, din lipsă de comenzi. Secţia de pantofi nu s-a 
putut dezvolta mai mult din lipsă de unelte. Cooperativa n-a raportat Uniunii 
această situaţie, cerând să fie ajutată prin repartizare de lucrări şi de 
materiale pentru întreaga capacitate de lucru a atelierului. Gestiunea a fost 
controlată de către organul Ministerului Cultelor în luna mai 20, anul curent. 
Organele cooperatiste au făcut o inspecţie în cursul anului curent. 
Cooperativa a mai lucrat pentru Uniunea Textile Piteşti una sută metri 
liniari stofă pe care au predat-o în luna martie şi Uniunea nu a plătit-o nici 
până acum, din care cauză lucrătoarele au rămas neplătite pe timp de o 
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lună (4 lucrătoare). Pe baza constatărilor de mai sus se fac următoarele 
recomandări: Să se întocmească Schema şi planul de lucru pe anul 1952, 
acestea fiind supuse aprobării Consiliului şi Soborului după care vor fi puse 
în aplicare potrivit instrucţiunilor Sfintei Patriarhii privitoare la conducerea 
sobornicească a mănăstirii. Elevele se vor prezenta la examene atunci când 
vor pregăti întreaga materie. Cele cinci absolvente ale ciclului de 
alfabetizare neposedând îndeajuns cunoştinţele de bază pentru a fi înscrise 
în clasa a V-a, vor urma un an un curs de repetiţie spre a-şi însuşi aceste 
cunoştinţe în mod temeinic. Cooperativa va cere Uniunii Piteşti prin raport 
scris să-i repartizeze lucrări pentru a folosi în mod complect mâna de lucru 
disponibilă şi spre a nu mai avea goluri de producţie. Totodată, să ceară 
plata lucrărilor executate şi livrate acelei Uniuni pentru ca lucrătoarele să 
poată fi plătite. Mănăstirea va arăta această situaţie şi Sfintei Mitropolii. 
Pentru care am încheiat prezentul Proces-Verbal. Inspector patriarhal, 
(semnătură indescifrabil); Stareţă, Ermionia Cândea; Secretară, Macrina 
Săndulescu”. 

Din aceste însemnări reţinem că în vara anului 1952, mănăstirea 
Jitianu avea 28 de vieţuitoare (20 de monahii şi 8 surori), stareţă fiind 
monahia Ermionia Cândea, iar secretară maica Macrina Săndulescu. Între 
lipsurile consemnate, cele mai importante par a fi neintroducerea cântării 
omofone (aşa cum hotărâse Sfântul Sinod al Bisericii noastre) şi lipsa 
conferinţelor duhovniceşti. Cursurile de pregătire a maicilor şi surorilor se 
ţineau după rânduiala stabilită, cu ajutorul a cinci profesori de la Şcoala 
elementară din satul Branişte, care predau onorific: Hariton Stănescu (Istoria 
şi Geografia); Paulina Stănescu (Fizica şi Zoologia); Cornelia Cristescu 
(Limba română); Ştefania (indescifrabil) (Limba rusă); Eremia Ştefciuc 
(Matematica). Elevele care s-au prezentat la examen au fost declarate 
promovate. Mănăstirea avea spălătorie de obşte, echipă de curăţenie şi 
infirmieră. Cooperativa „Olteanca” avea acum 16 membre de la mănăstirea 
Jitianu, 14 de la mănăstirea Gura Motrului şi 4 de la mănăstirea Sadova, cu 
două secţii de producţie: covoare şi încălţăminte. Erau semnalate întârzieri 
la plata lucrărilor efectuate şi lipsa comenzilor, principala vinovată părând a 
fi Uniunea Textile Piteşti, din cauza căreia unele lucrătoare rămăseseră 
neplătite. Erau făcute şi acum recomandări menite să îmbunătăţească 
situaţia, atât în ceea ce priveşte atelierul meşteşugăresc, cât şi vis-a-vis de 
pregătirea maicilor-eleve. 

Aşadar, din cele expuse în paginile de mai sus, putem concluziona că 
mănăstirea Jitianu a cunoscut, în perioada 1940-1952, atât perioade de 
linişte, cât şi momente mai grele. De departe, anii celui de-Al Doilea Război 
mondial par să fi fost cei mai grei. De teama bombardamentelor, preoţii 
numiţi pe seama acestui sfânt aşezământ absentau de la programul liturgic, 
oferind un exemplu negativ credincioşilor. De asemenea, accentul exagerat 
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pus pe latura economică, după instaurarea regimului comunist şi la 
„indicaţiile” reprezentanţilor săi, ne duc cu gândul la o scădere a vieţii 
monahale, chiar dacă rapoartele întocmite de inspectorii care au trecut 
pragul mănăstirii nu menţionează explicit acest aspect. Chiar şi aşa, în toată 
această perioadă, Jitianu a rămas o adevărată oază de linişte şi un exemplu 
de bună rânduială. Sunt de remarcat eforturile maicilor şi surorilor de a se 
instrui permanent, urmând cursurile de pregătire în particular, cu dascăli 
inimoşi de la Şcoala elementară din satul Branişte. Nu în ultimul rând merită 
subliniată jertfa, cu timp şi fără timp, a maicilor stareţe Fevronia Miclăuş şi 
Ermionia Cândea.  

 
Abstract: Notes on the Jitianu Monastery in Dolj County, according to an 
original document from the Archive of the Archdiocese of Craiova   
The Jitianu Monastery experienced between 1940 and 1952, periods of 
tranquility and difficult moments. By the way, the years of the Second 
World War seem to have been the heaviest. For fear of bombing, the priests 
appointed on this holy settlement were absent from the liturgical program, 
offering a negative example to the faithful. Also, the exaggeration of the 
economic scale after the establishment of the communist regime and at the 
„indications” of the representatives of this regime, let us thinking to a fall of 
the monastic life, even if the reports drawn up by the inspectors who have 
crossed the threshold of the monastery do not explicitly mention this aspect. 
Even so, throughout this period, Jitianu monastery remained a true oasis of 
peace and an example of good order. It is worth mentioning the efforts of 
the nuns and sisters to train permanently, following the training courses in 
private, with teachers from the Elementary School from Branişte village. 
Last but not least, it is worth highlighting the sacrifice, with time and 
without time, of the abbot nuns Fevronia Miclăuş and Ermionia Cândea. 
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Începuturile monahismului sketic în timpul  
Sfântului Macarie Egipteanul 

 
Conf. Univ. Dr. MARIUS TELEA1 

 
 

Cuvinte cheie: Sf. Macarie, Sketis, viaţă monahală, deşert, Egipt 
Keywords: Saint Macarius, Sketis, monasticism, desert, Egypt 
 
Introducere 
Pustiul sketic (Shiet, în limba coptă, Sketis, în limba greacă, Sceticus, 

în limba latină, Wadi-el-Natrun = „Muntele nitriului”, în limba arabă) se 
găseşte în marele pustiu libian, la circa 100 de kilometri sud de Alexandria, 
60 de kilometri de Nitria şi 45 de kilometri de Kellia. Locul este o 
depresiune lungă de treizeci de kilometri şi largă de şase, situată sub nivelul 
mării, şi fiind presărată cu o mulţime de lacuri de nitriu (salpetru). 

După o etimologie populară, numele locului ar însemna în limba 
coptă „balanţa inimii” (shi hęt) întrucât, spune tradiţia, odată, în acest loc, 
un heruvim i-ar fi cântărit inima avvei Macarie cel Mare. De asemenea, 
tradiţia adaugă faptul că prin apropierea acestui situs ar fi trecut Sfânta 
Familie, prilej cu care Maica Domnului ar fi binecuvântat aceste locuri care 
aveau să devină ulterior „Biserici” ale ascezei şi desăvârşirii creştine.      

Pustia sketică, este una dintre cele mai aride şi izolate regiuni ale 
Nitriei, fapt pentru care era un loc preferat de cei mai mulţi dintre anahoreţii 
Egiptului. Nu se cunoaşte numele primilor vieţuitori de aici, nici anul venirii 
lor aici, dar celebritatea comunităţii monahale de aici este dată de numele şi 
personalitatea Sfântului Macarie, supranumit „cel Mare”, „cel Bătrân” sau 
„Egipteanul”. Sfântul Macarie Egipteanul trebuie privit în contextul 
configurării formelor de viaţă ascetică din pustia Egiptului fiind considerat, 
în mod tradiţional, întemeietorul comunităţii din Sketis, un model de viaţă 
monahală şi un îndrumător spiritual. 

 
I. Monahismul – laborator al experienţei ascetice  
În secolul al IV-lea d.Hr., odată cu încetarea persecuţiilor împotriva 

creştinilor, Biserica a ieşit din catacombe. Tot acum se afirmă impetuos şi 
într-o diversitate de forme şi topos-uri – Egipt,2 Siria, Asia Mică, Africa, 

 
1 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Din anul 285 SFÂNTUL ANTONIE (251-356) era eremit la Pispir, iar din anul 313 la 
Qolzum. În anul 323 SFÂNTUL PAHOMIE (292-346) întemeia în Egiptul de Sus 
chinoviile de la Tabenesi; în anul 325 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (300-390) 
întemeia în Egiptul de Jos colonia de anahoreţi din Sketis, iar în anul 326 SFÂNTUL 
AMMONAS o întemeia pe cea de la Nitria.    
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Galia3 –  o mişcare spirituală laică având un caracter ascetic şi harismatic, o 
mişcare care avea să îşi pună amprenta în mod decisiv asupra creştinismului 
până în zilele noastre: monahismul.4  

O formă de autentică viaţă bisericească5 şi parte constitutivă a 
Bisericii, monahismul secolului al IV-lea este expresia manifestării în forme 
noi a unui ascetism creştin premonahal prezent încă de la începuturi în 
comunităţile apostolice.6 Practicile asumate individual, iniţial în preajma 
comunităţilor creştine, iar mai târziu în singurătatea pustiului, au constituit 
primele forme ale monahismului creştin.7 Acest ascetism intracomunitar din 
Biserica primelor trei veacuri creştine, Biserica martirilor, continua în 
asceză, sărăcie, feciorie, rugăciune, caritate şi misiune modul de existenţă 
harismatic, radical şi eshatologic al comunităţii apostolice originare. Secolul 
al IV-lea a reprezentat de fapt tranziţia de la ascetismul premonahal 
(protomonahism) al primelor trei secole la ascetismul monahal propriu-zis.8 

Distinsa cercetătoare germană, Fairy von Lilienfeld, opinează faptul 
că monahismul pustiei s-a dezvoltat din fenomenul profetismului itinerant al 
dascălilor-profeţi şi apostoli care, în Biserica primară mergeau din cetate în 
cetate propovăduind logica mântuirii şi a Împărăţiei cerurilor: Preistoria 
monahismului pustiei, subliniază profesoara, nu este de înţeles pur şi simplu 
în general ca istorie a ascezei creştine şi antice târzii, ci că precursorii 

 
3 Monahismul nu a avut o origine unică – Egiptul anahorezei ideale a SFÂNTULUI 
ANTONIE CEL MARE, retras începând din anul 271 în etape succesive tot mai în 
interiorul deşertului Egiptului de Mijloc – ci s-a format în mod spontan în interiorul, nu în 
marginea multor Biserici locale din Siria şi Asia Mică (Ioan I. ICĂ JR., Neadormiţii – 
monahism răsăritean apostolic: destinul şi metamorfozele unei harisme uitate, postfaţă la 
volumul Ceaslovul şi Vieţile sfinţilor monahi Neadormiţi, traducere şi postfaţă de Diac. 
Ioan I. ICĂ JR., Sibiu, Editura Deisis, 2006, pp. 229-230); cf. F. CAYRÉ, Précis de 
patrologie et d’histoire de la théologie, tome premier, 2e édition, Paris, Descleé et Cie, 
Éditeurs pontificaux, 1931, pp. 487-488. 
4 Ioan I. ICĂ JR., loc. cit., p. 229; Pentru o prezentare sumară a teoriilor raţionaliste 
privitoare la originea monahismului cf. TOMÁŠ ŠPIDLΙK, MICHELINA TENACE, 
RICHARD ČEMUS, S.J., Spiritualitatea Răsăritului creştin, vol. III. Monahismul, 
traducere: Diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu, Ed. Deisis, 2000, pp. 11-12. 
5 STYLIANOS PAPADOPOULOS, Monahismul – munte greu de urcat, Αθήνα, Εκδότης 
Αποστολικε Διακονια, pp. 11-12, apud Preot prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, Monahismul 
egiptean. De la singurătate la obşte, Bucureşti, Ed. Nemira, 2003, p. 9. 
6 IOAN I. ICĂ JR., loc. cit., p.  230; Cf. CLAUDIO MORESCHINI, ENRICO NORELLI, 
Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine, vol. II. De la Conciliul de la Niceea până 
la începuturile Evului Mediu, traducere de Elena Caraboi, Doina Cernica, Emanuela 
Stoleriu şi Dana Zămosteanu, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 77.  
7 Cf. Pr. prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, op. cit., p. 12. 
8 IOAN ICĂ JR., loc. cit., p. 230; cf. culegerea cercetărilor eruditului monah benedictin 
VINCENT DESPREZ, Le monachisme primitif. Des origines jusqu’au concile d’Éphèse 
(Spiritualité Orientale 72), Abbaye de Bellefontaine, 1998. 
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Părinţilor pustiei sunt, de fapt, acei apóstoloi, didáskaloi, prophētai 
itineranţi ai creştinătăţii siro-palestiniano-mesopotamiene.9 

Originea monahismului, conform profesorului Sava Agourides, 
trebuie căutată în entuziasmul eshatologic protocreştin care a produs foarte 
devreme aşteptarea celei de a doua veniri a Domnului şi a înnoirii lumii,10 
aşadar, motivaţia fundamentală a monahismului se găseşte în interiorul 
Bisericii şi nu în afara ei,11 iar aspectele sociale, economice şi politice 
(persecuţii, recrutare în armată, fiscalitate etc.) – mai ales înainte de anul 
313 – nu se constituie decât în cauze secundare ale retragerii din lume, de 
vreme ce „simpla retragere din lume nu înseamnă şi monahism”.12    

Spre sfârşitul secolului al IV-lea, odată cu definirea Ortodoxiei 
trinitare şi hristologice, monahismul se va instituţionaliza,13 iar harismele 
ascetismului se vor constitui în cele două forme clasice ale anahoretismului 
şi chinovialismului. „Biserica a aşteptat epoca unei relative libertăţi ca să 
pună în practică o altă latură harismatică energetică a sa, trăirea anahoretică 
şi chinovială a unui grup totdeauna restrâns din membrii ei, care au voit să 
urmeze îngerilor ca doxologi ai lui Dumnezeu”.14  

Monahismul instituţional nu este altceva decât o evoluţie firească a 
formelor ascetice existente de la constituirea Bisericii. Ca şi în zilele 
noastre, şi atunci au existat persoane care, având vocaţia singurătăţii şi 
dorind „să urmeze îngerilor ca doxologi ai lui Dumnezeu”,15 şi-au asumat 
forme speciale de asceză: iniţial, în interiorul comunităţii, ulterior, în afara 
acestora, dar întotdeauna în comuniune cu ceilalţi membrii ai Bisericii.16 

 
9 FAIRY VON LILIENFELD, Saint Basile le Grand et les Pères du Désert (SFÂNTUL 
VASILE CEL MARE şi Părinţii pustiei), în vol. Spiritualitatea monahismului timpuriu al 
pustiei. Culegere de studii (1962-1971) editată de Ruth Albrecht şi Franziska Müller, 
traducere, note şi studiu introductiv de Picu Ocoleanu, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 
2006, p. 83.     
10 Cf. Μοναχισμός, Αθήνα, Εκδότης  Ηελλενικα�Γραμματα, 1997, p. 14, apud Preot prof. 
dr. VASILE RĂDUCĂ, op. cit., p. 13. 
11 Preot prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, op. cit., p. 14; cf. PICU OCOLEANU, Harisma 
filozofiei duhovniceşti. Introducere în genealogia teologică a monahismului creştin, , Ed. 
Christiana, Bucureşti, 2008, passim. 
12 IBIDEM. 
13 IOAN ICĂ JR., loc. cit., p.  230. 
14 STYLIANOS PAPADOPOULOS, op. cit., p. 20 apud Preot prof. dr. VASILE 
RADUCA, op. cit., p. 16; cf. ANTOINE GUILLAUMONT, Esquisse d’une 
phénoménologie du monachisme, în „Numen”, 25, 1, aprilie, 1978, pp. 40-51. 
15 STYLIANOS PAPADOPOULOS, op. cit., apud Pr. prof. Dr. VASILE RADUCA, op. 
cit., p. 16. 
16 Preot prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, op. cit., p. 16. 



110 

Unii dintre asceţi s-au retras în pustiu,17 unde trăiau fie singuri fie împreună 
cu cei care se adunau în jurul lor, formându-se adevărate lavre sub 
conducerea duhovnicească a primului venit sau a unui părinte duhovnicesc, 
cunoscut şi vrednic de urmat pe drumul nevoinţelor ascetice.18 Astfel de 
comunităţi sunt cele formate în Egipt în jurul Sfinţilor Antonie,19 Macarie şi 
Ammonas. În jurul altor anahoreţi s-au adunat ucenici cărora părintele 
duhovnicesc le statornicea o rânduială comună şi astfel au apărut primele 
chinovii. Dacă sistemul idioritmic lăsa o libertate şi o iniţiativă mult mai 
mari anahoretului, cel chinovial (cenobitic – κοινὸς βίος) îl rânduia pe 
acesta într-o ambianţă în care iniţiativa şi libertatea personală erau puse 
exclusiv în slujba comunităţii înţeleasă, la rândul ei, ca un organism în care 
fiecare monah era un membru viu, dinamic, cu o anumită responsabilitate.20 
Întemeietorul monahismului chinovial este considerat a fi Sfântul Pahomie. 
Acesta a dat comunităţii monahale înfiinţate de el o organizare şi o structură 
bine concepută.21   

Într-una din omiliile sale, Sfântul Macarie Egipteanul ne spune că 
„monahul îşi datorează numele, în primul rând, faptului că vieţuieşte singur, 
de vreme ce se înfrânează de la femeie şi s-a lepădat de lume, atât în cele 
din afară, cât şi cele dinlăuntru ale sale: în cele din afară, prin aceea că s-a 
lepădat de materie şi de lucrurile lumeşti; în cele dinlăuntru, prin aceea că s-a 
lepădat până şi de închipuirea acestora, nemaiprimind nici măcar gândul 
vreunei preocupări lumeşti. În al doilea rând, se numeşte monah pentru că el 
se roagă neîncetat lui Dumnezeu să-i cureţe mintea de mulţimea şi de 
potrivnicia gândurilor, astfel ca mintea însăşi să-i devină monahală în sine şi 
simplă să stea înaintea Domnului, fără a primi vătămare din partea 

 
17 Facem precizarea că prin noţiunea de pustiu nu trebuie să se înţeleagă neapărat o zonă 
deşertică, ci o zonă nelocuită. În Egipt, pustiul, locul singurătăţii monahale, coincidea de 
cele mai multe ori cu zone deşertice. 
18 Pr. prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, op. cit., p. 39; În principiu, fiecare călugăr trăieşte, 
munceşte şi meditează singur în chilia sa. Se adună cu toţii pentru rugăciunea în comun, fie 
în fiecare zi la orele fixate pentru aceasta, fie în fiecare săptămână pentru liturghia solemnă 
de sâmbătă şi duminică; cf. HENRI-IRÉNÉE MARROU, Biserica în Antichitatea târzie 
(303-604), traducere de Roxana Mares, Bucureşti, Editura Teora, 1999, pp. 66-67. 
19 Cf. IPS dr. NICOLAE CORNEANU, Viaţa şi petrecerea Sfântului Antonie cel Mare, Ed. 
Amarcord, Timişoara, 1998, passim. 
20 Pr. prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, op. cit., pp. 23-24; „Cea de-a 7-a Regulă Mare a 
Sfântului Vasile cel Mare susţine necesitatea vieţii cenobitice: în viaţa comună toţi se 
întrajutorează în nevoile materiale şi spirituale, iubirea este practicată cu orice prilej” (PG 
31, col. 928C-933B); viaţa comună oferă un adăpost mult mai sigur în faţa vicleniilor 
diavolului (TOMÁŠ ŠPIDLΊK, MICHELINA TENACE, RICHARD ČEMUS, S. J. op. cit., 
p. 203). 
21 „Este vorba despre primul regulament monastic propriu-zis, ale cărui 194 de articole 
stabileau cu precizie ritmul vieţii cotidiene a călugărului, munca, rugăciunea în comun, 
disciplina” (HENRI-IRÉNÉE MARROU, op. cit., p. 68). 
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gândurilor răutăţii, ci neschimbată, întreagă şi curată să rămână în faţa lui 
Dumnezeu”.22 

Termenul μονότροπος exprimă cel mai fidel esenţa vieţii monahale, 
numită în unele locuri şi ὁ βίος μονότροπος.23 Sfântul Vasile cel Mare 
opune viaţa creştinului, a monahului, în ceea ce este μονότροπος, având un 
singur scop, ἕνα σκοπὸν ἕχων, anume preamărirea lui Dumnezeu, vieţii din 
afară, care este πολύτροπος καὶ ποικίλος, schimbătoare în funcţie de 
împrejurări. Sintagma ὁ βίος μοναδικός exprimă şi mai bine esenţa vieţii 
monahale: dobândirea unităţii fiinţei umane,24 o unitate asigurată de 
Treimea de Persoane.  

Pentru ca mintea să se poată ruga fără împrăştiere ἀπερισπάστος25 
este nevoie atât de unificarea exterioară, prin care se dobândeşte ἡσυχία, cât 
şi de simplificarea interioară, prin care se dobândeşte nepătimirea. Ambele 
conlucrează într-adevăr la atingerea aceluiaşi ţel: realizarea unui cadru în 
care intelectul să se poată ruga fără împrăştiere.26 Monahismul este în esenţa 
lui, căutare a unimii, a unificării, conform sensului primar al cuvântului 
μοναχός. Astfel se explică toate demersurile monastice fundamentale, în 
rândul cărora se numără şi anahoreza, ca formă specifică pe care o va lua 
monahismul după sfârşitul secolului al III-lea. Monah este cel care vrea să-şi 
unifice viaţa, adică cel ce renunţă la toate prilejurile de diviziune, de 
împărţire, şi nu numai în activităţile exterioare, ci şi – dacă nu în primul 
rând – în viaţa sa psihică. Aceasta este exigenţa esenţială căreia îi 
corespunde fuga în pustie.27 Astfel, în deşert, monahul se străduieşte să 
realizeze unitatea exprimată de numele său, omagiul deplin al întregii sale 
fiinţe adus Domnului în duh şi adevăr.28 

 
 

 
22 Cf. Omilia 56, apud G. L. MARRIOTT, Macarii Anecdota. Seven Unpublished Homilies 
of Macarius, în „Harvard Theological Studies”, 5, 1918, p. 44. 
23 Despre viaţa monahală cf. IRENÉE HAUSHERR, Hésychasme et prière, în col. 
„Orientalia Christiana Analecta”, nr. 176, Roma, 1966, pp. 172-176; cf. PIERRE MIQUEL, 
Lexique du désert, étude de quelques mots-clés du vocabulaire monastique grec ancien, 
Abbaye de Bellefontaine, 1986; cf. IDEM, Le vocabulaire de l’expérience spirituelle dans 
la tradition patristique de IVe au XIVe siècle, Paris, 1989. 
24 Cf. ANTOINE GUILLAUMONT, Originile vieţii monahale. Pentru o fenomenologie a 
monahismului, traducere de Constantin JINGA, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1998, p. 73. 
25 „Acest termen, reluat de Sfântul Apostol Pavel, revine adeseori – atât sub pana lui 
Evagrie, cât şi în toată literatura monastică – în legătură cu ceea ce este rugăciunea 
adevărată a monahului, rugăciunea curată” (ANTOINE GUILLAUMONT, op. cit., p. 72). 
26 IBIDEM. 
27 IBIDEM, p. 110. 
28 LUCIEN REGNAULT, Viaţa cotidiană a Părinţilor deşertului în Egiptul secolului IV, 
ediţia a II-a, traducere de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2004, p. 17. 
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II. Pustiul Sketis-ului – vatră a vieţii monahale răsăritene 
La mijlocul secolului al IV-lea comunitatea monahală a Sketis-ului a 

ajuns să aibă patru biserici şi aproape 10.000 de eremiţi ce trăiau în colibe 
construite din cărămidă.29  

Potrivit Sfântului Ioan Casian, întemeietorul Sketis-ului a fost 
Sfântul Macarie Egipteanul, „qui habitationem Scitioticae solitudinis primus 
invenit”.30 Celebritatea comunităţii sketice rămâne legată de numele şi 
personalitatea sa duhovnicească, iar  ieromonahul Gabriel Bunge31 va numi 
această regiune „leagănul monahismului egiptean” şi „Athosul lumii 
antice”. 

Ca şi în muntele Nitriei, în comunitatea de la Sketis au vieţuit mari 
personalităţi ale spiritualităţii ascetice şi mistice ale Răsăritului creştin. 
Apoftegmelor Părinţilor pustiei cuprinse în Pateric sunt, în mare parte, 
produsul istorisirilor şi al consemnărilor anahoreţilor trăitori în această 
comunitate: Macarie Egipteanul, Macarie Alexandrinul, Pimen, Arsenie, 
Moise, Sisoe etc.  

În ziua de astăzi, în această regiune există patru mânăstiri: mânăstirea 
Sfântului Macarie cel Mare (Dayr Anbā Maqār), pe locul unde odinioară se 
afla chilia sfântului, o mânăstire închinată Sfântului Bishoi (Dayr Anbā 
Bishoi), apoi una a romanilor (Dayr Al Baramūs), pe locul unde s-a situat 
cândva chilia a doi dintre ucenicii Sfântului Macarie, iar a patra mânăstire este 
cea a sirienilor (Dayr Al-Suryān), datând din secolul al VIII-lea. Pe lângă 
acestea, se mai găsesc, îngropate sub nisip, şi urmele unei mânăstiri 
închinată Sfântului Ioan cel Mic.     

 
III. Sfântul Macarie Egipteanul – un „dumnezeu pământesc”32 
Numele de Macarie este un nume recurent în istoria monahismului 

egiptean. Un „Macarie”, despre care nu ştim prea multe detalii, desemnează 
chiar pe unul dintre ucenicii Sfântului Antonie cel Mare. Pe lângă acesta 
mai existau două persoane, cunoscute şi apreciate de întreaga Antichitate 
târzie pentru sfinţenia lor, ambele contemporane cu Sfântul Antonie, fără a 
fi exclus ca aceştia să fi fost chiar ucenicii marelui avvă: cel Bătrân, numit 

 
29 ADRIAN Gh. PAUL, Viaţa, personalitatea şi învăţătura ascetico-mistică a Sfântului 
Macarie Egipteanul, Editura Mega, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,, 2005, p. 51. 
30 De Coenobiorum Institutis Libri XII, în PL 49, col. 995 A; cf. SFÂNTUL IOAN 
CASIAN, Scrieri alese. Aşezămintele mânăstireşti şi convorbiri duhovniceşti, traducere de 
Vasile Cojocaru şi David Popescu, studiu introductiv şi note de Nicolae Chiţescu, în col. 
PSB, vol. 57, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1990, p. 570.  
31 GABRIEL BUNGE, Evagrie Ponticul. O introducere, traducere de Diac. Ioan I. ICĂ JR., 
Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 33. 
32 Cf. Patericul, Tipărit de Episcopia Ortodoxă Română a Alba-Iuliei cu binecuvântarea PS 
Episcop Andrei, Alba Iulia, 1990, p. 137. 
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de anumiţi autori Egipteanul sau cel Mare, şi cel Tânăr, numit şi 
Alexandrinul, întrucât era originar din cetatea Alexandriei.33 

Tradiţia liturgică a Răsăritului creştin îl înfăţişează pe Sfântul 
Macarie Egipteanul ca unul care a arătat la tinereţe cuminţenia, la bătrâneţe 
înţelepciunea, în toată viaţa statornicia şi îndelungă-răbdarea şi dragostea 
către toţi cei ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale34 şi ne îndeamnă 
zicând: „Pe cel iubit al Domnului, lauda călugărilor, vistiernicul minunilor, 
pe marele Macarie să-l lăudăm cu credinţă că acesta cu raza nevoinţelor sale 
a strălucit ca soarele luminând pe cei ce erau în întunericul patimilor şi al 
păcatului şi amăgirea cea întunecată a demonilor alungând. Pentru aceasta şi 
râuri de bogată tămăduire izvorând adapă ca dintr-o fântână cuvântătoare 
sufletele tuturor celor ce strigă: Părinte al Părinţilor, Macarie, Prea 
Cuvioase”.35 

Un portret asemănător îi face şi Paladius în „Historia Lausiaca”: 
„Întâi voi povesti despre Egiptean, care a trăit nouăzeci de ani. Dintre 
aceştia a vieţuit şaizeci de ani în pustie, unde a intrat când era tânăr, de 
treizeci de ani. Şi s-a învrednicit de atâta dreaptă socoteală, că era numit 
tânărul bătrân (παιδαριογέρων). De aceea a şi propăşit repede. La patruzeci 
de ani a primit harul alungării duhurilor răufăcătoare şi al prezicerilor. Şi s-a 
învrednicit de preoţie”.36 Acelaşi Paladius adaugă: „Despre mâncarea şi 
băutura lui este de prisos să povestim de vreme ce nici la cei mai puţini 
nevoitori nu se putea afla în acele locuri o astfel de grijă în privinţa 
mâncării, atât din pricina puţinătăţii celor de trebuinţă, cât şi pentru râvna 
celor ce locuiau acolo. Voi vorbi despre o altă nevoinţă a lui. Astfel, se 
spunea că era răpit neîncetat din sine şi vieţuia mai multă vreme în 
Dumnezeu decât în legătura cu lucrurile de sub cer. Despre el se povestesc 

 
33 PALADIE, Istoria lausiacă (Lavsaicon), traducere, introducere şi note de Pr. prof. 
Dumitru Stăniloae, Bucureşti, E Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2007, p. 42 ş. u.: „Întâi voi 
povesti despre Egiptean [...] Dar m-am întâlnit cu celălalt Macarie, Alexandrinul, care era 
preot al aşa-ziselor Chilii […]. La aceste chilii am locuit eu nouă ani. Primii trei ani ai mei 
au fost ultimii ai vieţii lui. Unele dintre faptele lui le-am văzut, altele le-am auzit de la el, 
iar altele le-am aflat de la alţii. Nevoinţa lui era aceasta: dacă auzea ceva folositor vreodată, 
aceea ducea la desăvârşire. Astfel, auzind de la unii că tabenesioţii mâncau în cele patruzeci 
de zile ale Postului (numai) nefiert, a socotit să nu supună focului nimic şapte ani şi, afară 
de legume crude, n-a gustat niciodată legume fierte”; RICHARD CHALLONER, The 
Wonders of God in the Wilderness. The Lives of the Most Celebrated Saints of the Oriental 
Deserts, faithfully collected out of the genuine works of the holy fathers, and other ancient 
ecclesiastical writers, London, 1755, pp. 109-122. 
34 Cântarea a IV-a din Canonul utreniei zilei de nouăsprezece ianuarie, în Mineiul lunii 
ianuarie, tipărit în zilele Prea Fericitului Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
ediţia a IV-a, Tipografia IBMBOR, Bucureşti, 1954, p. 331. 
35 Icosul slujbei utreniei din ziua prăznuirii Sfântului Macarie (19 ianuarie), Mineiul lunii 
ianuarie, ed. cit., p. 330. 
36 PALADIE, op. cit., p. 39. 
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şi minuni multe […]. Cu acest nevoitor eu nu m-am întâlnit, căci a adormit 
înainte cu un an de a intra eu în pustie”.37  

Paladius se dovedeşte interesat de virtuţile ascetice şi mistice şi de 
minunile săvârşite de Macarie şi mai puţin preocupat în a reda date 
biografice certe, la fel ca alţi scriitori vechi precum Evagrie Ponticul,38 
Rufin de Aquileea,39 Ioan Casian,40 Serapion, episcop de Thmuis, fost 
ucenic al Sfântului Macarie, Ghenadie41 ş.a., fapt care a pus probleme 
cercetătorilor moderni în încercarea de a-i reconstitui biografia: „Săpând 
timp îndelungat un coridor sub pământ de la chilia lui, lung de o jumătate de 
stadiu, l-a terminat la capăt cu o peşteră. Şi când prea multe persoane îl 
tulburau, ieşind pe ascuns din chilia sa, se ducea în peşteră şi nimeni nu-l 
afla. Şi ne-a povestit unul dintre ucenicii lui râvnitori că mergând el până în 
peşteră, rostea douăzeci şi patru de rugăciuni, şi la întoarcere la fel. Despre 
el ieşise vestea că a sculat un mort pentru a convinge un eretic care nu 
recunoştea învierea trupurilor. Şi această veste dăinuia în pustie”.42  

Macarie, numit Egipteanul sau cel Mare s-a născut în jurul anului 
300 d. Hr. în localitatea Jijber din Egiptul de Sus într-o familie creştină şi 
înstărită care i-a oferit posibilitatea de a studia la vestita Şcoală catehetică 
din Alexandria.43 După moartea părinţilor şi a soţiei, cu care fusese căsătorit 
de foarte tânăr, Macarie împarte averea săracilor şi se consacră vieţii 
anahoretice într-o chilie de la marginea satului sub îndrumarea unui bătrân 
anahoret.44 Văzând râvna acestuia pentru virtute, bătrânul anahoret îl 

 
37 IBIDEM, pp. 40-42. 
38 Capita practica, în PG 40, col. 1224 A. 
39 Historia Monachorum, în PL 21, col. 449 C-452 C.  
40 Cf. De Coenobiorum Institutis Libri, XII, în PL 49, col. 995 A şi Collationes patrum, în 
PL 49, col. 707 A.  
41 Cf. De Scriptoribus Ecclesiasticis, în PL 58, col. 1065 B. 
42 PALADIE, op. cit., pp. 41-42. 
43 Nu există un acord unanim între cercetători privind formaţia intelectuală a lui 
MACARIE. Dacă unii susţin ipoteza unei perioade petrecute de MACARIE în mediul 
alexandrin, alţii opinează că MACARIE ar fi fost un simplu cămilar în valea Nitriei, o 
persoană ce transporta diferite mărfuri cu ajutorul cămilelor. Cf. TIM VIVIAN, The Good 
God, the Holy Power and the Paraclet: To the Sons of God (Ad Filios Dei) by Saint 
Macarius the Great, în „Anglican Theological Review”, 80, nr. 3, 1998, p. 338; de 
asemenea GEORGE A. MALOREY, Intoxicated with God. The Fifty Spiritual Homilies of 
Macarius, Denville, New Jersey, 1978, p. 22 şi ANTOINE GUILLAUMONT, Le problème 
des deux Macaire dans les Apophthegmata Patrum, în „Irénikon” 48, 1975, p. 48 care 
afirmă: „scrie în greceşte, ca limbă maternă, dar apar şi idiomurile latin şi siriac. Este o 
persoană influentă, bine versată în învăţătură, o persoană care a călătorit mult, fiind de o 
cultură vastă şi profundă”. 
44 Potrivit informaţiilor din Patericul egiptean, locuitorii satului au intervenit pe lângă 
episcopul locului pentru ca MACARIE să fie hirotonit preot. PALADIE susţine, însă, că 
hirotonirea a avut loc după retragerea în Sketis.    
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sfătuieşte să ducă o viaţă anahoretică de unul singur la marginea satului 
vecin. După puţin timp, la insistenţa sătenilor, episcopul locului îl 
hirotoneşte pe tânărul Macarie preot. O întâmplare nefericită45 l-a 
determinat să părăsească satul şi să se retragă în pustiul Sketis. Dar mai bine 
să-l lăsăm pe Sfântul Macarie să ne povestească despre sine însuşi:  

„Când eram tânăr şi locuiam într-o chilie în Egipt m-au prins [fraţii] 
şi m-au făcut preot într-un sat. Eu nu am vrut să primesc şi am fugit în alt 
loc. A venit la mine un mirean credincios, mă ajuta la lucru şi îmi slujea. 
Odată, s-a întâmplat ca o fecioară din sat a fost ispitită şi a căzut în păcat. A 
rămas grea şi toată lumea se întreba cine a făcut aceasta. Ea a zis: 
«Pustnicul». Oamenii au năvălit peste mine, m-au luat şi m-au dus în sat, 
agăţându-mi de gât tigăi afumate şi urechi de oale, m-au purtat pe uliţe şi 
m-au lovit zicând: «Călugărul ne-a stricat fecioara, daţi-i, daţi-i». Şi m-au 
bătut de era să mor. Atunci a venit un bătrân care le-a zis: «Până când o să-l 
bateţi pe călugărul străin?». Slujitorul mergea în urma mea, plin de ruşine 
căci oamenii îl ocărau zicându-i: «Uite ce a făcut pustnicul pe care îl 
apărai!». Şi au zis părinţii ei: «Nu-l lăsăm până nu ne dă chezăşie că o va 
hrăni». L-am rugat pe slujitorul meu şi el a dat chezăşie pentru mine, apoi 
ne-am întors la chilie şi i-am pus în braţe toate coşurile pe care le aveam şi 
i-am zis: «Vinde-le şi dă femeii mele să mănânce». Şi-mi spuneam în 
cugetul meu: «Macarie, ţi-ai găsit femeie, trebuie să lucrezi un pic mai mult 
ca să o hrăneşti». Lucram zi şi noapte şi-i trimiteam de mâncare. Când i-a 
venit nefericitei sorocul naşterii, s-a chinuit zile în şir, dar n-a reuşit. Atunci 
oamenii o întreabă: «Ce se întâmplă?». Ea răspunde: «Ştiu ce este. L-am 
pârât pe pustnic şi l-am învinuit pe nedrept. Nu el [m-a lăsat gre], ci tânărul 
cutare». Atunci slujitorul meu a venit la mine bucuros şi mi-a zis: «Fecioara 
aceea nu a putut să nască până când nu a mărturisit că pustnicul nu are nicio 
vină şi că a minţit. Acum tot satul vrea să vină aici cu slavă şi să se 
pocăiască în faţa ta». Eu, auzind acestea, ca să nu mă tulbure oamenii, m-am 
sculat şi am fugit la Sketis. Iată motivul pentru care am ajuns aici”.46 

În pustia Sketis-ului, Sfântul Macarie Egipteanul, „Sancti Antonii 
discipulus et magister Evagrii Ponticii”47 se distinge foarte repede datorită 

 
45 Aceeaşi întâmplare este relatată şi în Viaţa Sfântului Macarie Egipteanul; cf. SATOSHI 
TODA, The Etiopic Version of the Life of Saint Macarius the Egyptian and its Arabic 
Model, în „Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences” 48, 2007, pp. 23-42.    
46 Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu, colecţia alfabetică, text integral, 
traducere, studii şi prezentări de Cristian Bădiliţă, ediţia a III-a adăugită, Ed. Polirom, Iaşi, 
2007, pp. 221-213; cf. Patericul, pp. 129-130.  
47 JOHANNES ALBERTUS FABRICIUS, Bibliotheca Graeca, volumen septimum, editio 
nova pluribus locis ab auctore emendata, 1727 (revizuită de G.C. HARLES între 1790–1812), 
p. 492. 
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calităţilor sale duhovniceşti încât este numit παιδαριογέρων48 şi faima pe 
care o dobândeşte atrage tot mai mulţi anahoreţi în apropierea lui. Încă din 
timpul vieţii lui, acest erou al ascezei şi al virtuţii a fost înconjurat de o aură 
de miraculos. În „Patericul egiptean” se spune despre el că „s-a făcut, 
precum este scris, un dumnezeu pământesc [un dumnezeu pe pământ – θεὸς 
επίγειως]. Că precum Dumnezeu acoperă lumea, tot aşa avva Macarie 
acoperea greşelile ce le vedea ca şi cum nu le-ar fi văzut, şi pe cele pe care 
le auzea ca şi cum nu le-ar fi auzit”.49  Dintre ucenicii Sfântului Macarie cel 
Mare amintim pe Moise Etolianul, Pafnutie, Ioan Colov, Isaia Arsenie, 
Pimen, Daniel, Serapion, Theonas şi Evagrie. Astfel, se formează o 
comunitate monahală, iar Macarie devine îndrumătorul spiritual al acestor 
monahi.50 Pentru Evagrie Ponticul51 care l-a cunoscut şi asupra căruia 
Macarie a lăsat o puternică impresie era „bătrânul egiptean”, un „vas al 
alegerii”, „învăţătorul său sfânt şi foarte practic”, ba chiar marele său 
povăţuitor şi dascăl. În această calitate de dascăl şi îndrumător al monahilor 
va rosti numeroase omilii şi va scrie câteva scrisori, cunoscute, în mod 
tradiţional, sub numele de corpus-ul macarian. 

Blândeţea, smerenia,52 bunătatea şi iubirea „tânărului bătrân” faţă de 
toţi fraţii erau fără de margini: „Într-o zi s-a dus la un pustnic şi, găsindu-l 
bolnav, l-a întrebat ce ar vrea să mănânce, dat fiind că în chilie nu avea 
nimic. Şi cum acela a zis «O bucată de cozonac», viteazul nu a pregetat să 
meargă până la Alexandria ca să-i aducă bolnavului ce dorea şi, lucru de 
mirare, nimeni nu l-a văzut când a făcut aceasta”.53 Pe lângă aceste virtuţi, 
Sfântul Macarie a primit de la Dumnezeu darul rugăciunii neîncetate, al 
facerii de minuni, al alungării duhurilor necurate, al vindecării şi al profeţiei. 
Avva Petru povesteşte că: „avva Macarie se purta fără răutate cu toţi fraţii. 
Din această cauză unii l-au întrebat: «De ce faci aşa ?». El a răspuns: 
«Doisprezece ani am slujit Domnului meu ca să-mi dăruiască darul acesta şi 
voi toţi mă sfătuiţi să renunţ la el ?»”.54  

După 60 de ani petrecuţi în rugăciune şi asceză în comunitatea de la 
Sketis, Sfântul Macarie Egipteanul a fost chemat de Domnul în Împărăţia Sa 
în anul 390. Înainte de moartea sa, „bătrânii muntelui au trimis la avva 
Macarie în Schit rugându-l şi zicându-i: «Te rugăm să vii la noi să te vedem 
mai înainte de a te duce către Domnul». Deci venind el în munte, s-a adunat 
tot norodul. Şi îl rugau bătrânii să zică un cuvânt fraţilor. Iar el auzind, a zis: 

 
48 Cf. PALADIE, op. cit., p. 39. 
49 Patericul, p. 137; cf. Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu, în ed. cit., pp. 222-223.  
50 Cf. IOAN CASIAN, Collationes patrum, în PL 49, col. 707 A. 
51 Cf. GABRIEL BUNGE, op. cit., passim. 
52 Cf. Apoftegma 11, în ***Patericul, p. 133. 
53 Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din pustiu, în ed. cit., p. 217. 
54 Cf. Patericul, p. 133. 
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«să plângem, fraţilor, şi să izvorască ochii noştri lacrimi, mai înainte de a ne 
duce acolo unde lacrimile noastre vor arde trupurile noastre». Şi au plâns 
toţi şi au căzut cu feţele lor la pământ şi au zis: «Părinte, roagă-te pentru 
noi!»”.55  

În fiecare an, la data de 19 ianuarie, Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte 
pe Sfântul Macarie Egipteanul zicând: „Dorind după viaţa cea îngerească, 
te-ai dus departe în pustietate şi defăimând poftele trupului te-ai arătat 
întocmai ca îngerii, înţelepţitule de Dumnezeu, părintele nostru Macarie”.56 

 
IV. Problema Corpus-ului macarian 
Datorită întinderii Corpus-ului macarian câţiva exegeţi propun chiar 

ipoteza mai multor autori, ipoteză care la o cercetare mai atentă a fost cu 
uşurinţă infirmată. Paternitatea acestuia a iscat numeroase controverse în 
secolul al XX-lea şi chiar mai înainte, iar cercetătorii au apelat atât la 
argumente filologie şi istorice, cât şi la argumente teologice pentru a-şi 
susţine ipotezele. 

Cea mai răspândită ipoteză susţine că Macarie Egipteanul nu ar fi 
autorul Omiliilor şi al Scrisorilor. Vincent Desprez57 analizează toate 
lucrările transmise sub numele lui Macarie şi extrage „date interne”, 
geografice şi culturale, care, în opinia sa, dovedesc că autorul acestora a 
locuit în nord-estul Siriei pe la mijlocul secolului al IV-lea: menţiunile 
despre războiul dintre romani şi perşi şi cel dintre romani şi goţi, despre 
invazia indienilor şi sarazinilor, despre persecuţiile recente pentru credinţă; 
familiaritatea autorului cu maniera sirienilor de a numi lunile anului, cu 
cetăţile şi instituţiile mediteraneene. Argumentele cele mai importante 
provin din identificarea unor idei messaliene în cadrul omiliilor, idei 
condamnate la diferite sinoade din secolul al IV-lea şi al V-lea,58 şi a 
similitudinilor dintre „Marea Epistolă” şi „De Instituto Christiano” a 
Sfântului Grigore de Nyssa. În fine, chiar numele „Macarie”, care în limba 

 
55 IBIDEM, pp. 140-141. 
56 Luminânda Slujbei Utrenei, în Mineiul lunii Ianuarie, în ed. cit., p. 336. 
57 VINCENT DESPREZ, Pseudo-Macaire (Symeon), în „Dictionnaire de la Spiritualité”, 
vol. 10, col. 16; aceeaşi ipoteză este susţinută şi de Carl FLEMMING, De Macarii Aegyptii 
Scriptis Quaestiones, Göttingen, 1911, J. Stiglmayer, Sachlisches und Sprachlisches bei 
Makarius von Aegypte, Innsbruck, 1912, H. BERTHOLD, Makarios/ Symeon: Reden und 
Briefe. Die Sammlung I des Vaticanus Graecus 694 (B), 2 vol., Berlin, 1973; W. 
STROTHMANN, Makarios/Symeon. Das arabische Sondergut, Weisbaden, 1975; Reinhart 
STAATS, Makarios-Symeon. Epistola Magna. Eine messalianische Mönchsregel ihre 
Umschrift in Gregors von Nyssa „De instituto christiano”, Göttingen, 1984, ş.a. 
58 Cercetătorul german Hermann DÖRRIES  a ajuns la concluzia că autorul „Epistolei 
Magna” a fost SYMEON DIN MESOPOTAMIA pe care istoricul TEODORET AL 
CYRULUI îl aşază printre conducătorii mişcării mesaliene, apud Preot prof. dr. IOAN G. 
COMAN, Patrologie, vol. III, Ed. IBMBOR, Bucureşti,1988, pp. 398-400. 
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greacă înseamnă „fericit”, dovedeşte un autor necunoscut deoarece ucenicii 
obişnuiau să-şi considere îndrumătorul spiritual „fericit”. 

În schimb, patrologul german Otto Bardenhewer susţine paternitatea 
tradiţională a Corpus-ului macarian59 aducând drept argumente textul, 
compoziţia, doctrina. Menţionarea a doi mărturisitori ai credinţei în timpul 
unei persecuţii, a două războaie romano-persane şi a fluviului Eufrat nu 
implică, în opinia lui, necesitatea ca autorul să fie din Mesopotamia sau 
Siria. Pe urmele lui, patrologul român Ioan G. Coman60 consideră că 
ipotezele propuse de Hermann Dörries, H. Berthold şi Vincent Desprez nu 
sunt convingătoare şi că această îndârjire filologică fără rezultate certe nu 
justifică adoptarea titlului de Pseudo-Macarie. Cercetând opera macariană, 
profesorul Ioan G. Coman constată că autorul, Sfântul Macarie Egipteanul, 
nu este nici un filosof adânc, nici un teolog, ci un spirit viu şi original de 
înaltă seriozitate ascetică şi elan mistic. Mai mult, crede că, exceptându-l pe 
Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu a arătat mai adânc şi mai sensibil urmările 
păcatului originar decât Macarie.61   

Teologia „Epistolei Magna” este ea însăşi o mărturie a faptului că 
este opera unui scriitor având o bogată şi profundă cultură teologică. Înainte 
de a pleca în pustiu, Sfântul Macarie Egipteanul a făcut studii de teologie şi 
filozofie la Şcoala catehetică din Alexandria, de aceeaşi moştenire culturală 
şi mistică alexandrină având parte şi Părinţii Capadocieni, în frunte cu 
Sfântul Grigorie de Nyssa. Atât structura formală, cât şi concepţia despre 
desăvârşire este aşa de asemănătoare cu cea macariană încât cercetătorul 
german, Werner Jaeger,62 este de părere că această epistolă ar fi o adaptare a 
tratatului gregorian „De Instituto Christiano”, în timp ce Jean Gribomont,63 
Reinhart Staats64 şi Vincent Desprez65 infirmă ipoteza propusă de Werner 
Jaeger, văzând în „Epistola Magna” o operă originală, şi explică faptul că 

 
59 OTTO BARDENHEWER, Geschichte der altkirchlichen Literatur, vol. I-IV, Freiburg 
im Breisgau, 1913.    
60 Cf. Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, În jurul „Omiliilor duhovniceşti” ale Sfântului 
Macarie Egipteanul, în „Mitropolia Olteniei”, anul X, 1958, nr. 1-2, ianuarie-februarie, pp. 
16-26.  
61 Preot prof. dr. IOAN G. COMAN, op. cit., p. 400.  
62 WERNER JAEGER, Two Rediscovered Works of Ancient Christian Literature: Gregory 
of Nyssa and Macarius, Leiden, 1954, pp. 187-188. 
63 JEAN GRIBOMONT, Le De Instituto Christiano et le Messalianisme de Gregoire de 
Nysse, în „Studia Patristica”, t. V, Berlin, 1962, pp. 312-322. 
64 REINHART STAATS, Makarios-Symeon. Epistola Magna. Eine messalianische 
Mönchsregel ihre Umschrift in Gregors von Nyssa „De instituto christiano”, passim. 
65 Vincent DESPREZ, Pseudo-Macaire: Oeuvres Spirituelles. Homélies propres a la 
Collection III, Introduction, traduction et notes (avec le texte grec) par VINCENT 
DESPREZ, moine de Ligugé, dans la coll. „Sources Chretiennes”, vol. 275, Paris, Éditions 
du Cerf, 1980, pp. 17-31. 
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tratatul „De Instituto Christiano”, atribuit în mod tradiţional Sfântului 
Grigorie de Nyssa, nu ar fi altceva decât o încercare de a transpune ideile 
macariene privitoare la viaţa ascetică într-un limbaj mult mai filozofic şi 
literar. Comparând vocabularul, exegezele biblice şi teologia66 tratatului „De 
Instituto Christiano” cu cele ale scrierilor macariene, cercetătorii amintiţi au 
respins ipoteza paternităţii gregoriene a „Epistolei Magna”.  

Există similitudini evidente între scrierile Sfântului Macarie 
Egipteanul şi cele ale celorlalţi Părinţi Capadocieni, în special cele ale 
Sfântului Vasile cel Mare. Acest lucru demonstrează faptul că spiritualitatea 
macariană se mişcă în coordonatele gândirii Capadocienilor.67 Sfântul 
Vasile cel Mare, episcop al Cezareei Capadociei, în urma călătoriilor la 
mănăstirile din Egipt, Palestina, Siria şi Mesopotamia, a scris o serie de 
recomandări pentru practica ascetică,68 aceste scrieri devenind unul dintre 
cele mai importante documente privind viaţa monahală în Răsăritul creştin. 
Asemenea „Regulilor Mari” şi a „Regulilor Mici” ale Sfântului Vasile cel 
Mare, „Epistola Magna” este o lucrare de o mare ţinută teologică, descriind 
dinamica despătimirii şi îndumnezeirii omului. Mai mult decât un teolog 
adânc şi decât un filosof elevat, Sfântul Macarie Egipteanul este un spirit 
viu şi original. El se inspiră din simbolismul biblic, din vechea tradiţie 
bisericească, din marea moştenire a şcolii alexandrine. 

La începutul secolului al XX-lea, L. Villecourt69 descoperă anumite 
asemănări între textele macariene şi unele propoziţii messaliene condamnate 
la mai multe sinoade între anii 390-431. Pe de altă parte, Hermann Dörries 
ajunge la concluzia că autorul Epistolei Magna a fost Symeon din 
Mesopotamia, pe care istoricul Teodoret al Cyrului îl aşază printre 
conducătorii mişcării eretice messaliene70 şi care ar fi putut fi şi autorul 
Asketikon-ului messalian. Afirmaţiile celor doi cercetători sunt reluate de 
teologul francez Vincent Desprez care se pronunţă categoric asupra 

 
66 HERMANN DÖRRIES şi A. KEMMER au demonstrat faptul că diferenţele dintre cele 
două lucrări nu sunt doar la nivel stilistic, aşa cum susţinea WERNER JAEGER, ci ele sunt 
de natură teologică şi dogmatică; cf. DOM AELRED BAKER, Pseudo-Macarius and 
Gregory of Nyssa, în „Vigiliae Christianae”, vol. 20, nr. 4, decembrie, 1966, pp. 227-234; 
cf. şi A. F. J KLIJN, Some remarks on the Quotations of the Gospels in Gregory of Nyssa’s 
De Instituto Christiano and Macarius’ Epistula Magna, în „Vigiliae Christianae”, vol. 19, 
septembrie, 1965, pp. 164-168. 
67 WERNER JAEGER, op. cit., pp. 115-142; cf. CLAUDIO MORESCHINI, ENRICO 
NORELLI, op. cit., pp. 81-82.  
68 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Scrieri II, traducere de Pr. Prof. Iorgu D. Ivan, în col. 
PSB, vol. 18, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989. 
69 L. VILLECOURT, La date et l'origine des Homélies Spirituelles' attribuées à Macaire, 
în „Comptes rendus des sessions de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres”, Paris, 
1920, pp. 29-53. 
70 Historia Ecclesiastica, PG 82, col. 1144A. 



120 

provenienţei messaliene a Corpus-ului macarian şi precizează că autorul 
poate fi numit atât Macarie după tradiţia grecească, cât şi Symeon.71 
Problema autorului Corpus-ului macarian se suprapune cu o alta, la fel de 
controversată  astăzi, şi anume apartenenţa autorului, oricare ar fi el, la 
mişcarea eretică messaliană.   

 
Concluzii 
Monahismul creştin este un fenomen profund eclezial avându-şi 

arche-ul în viaţa Bisericii şi nu în afara ei. Nu numai că s-a născut în 
Biserică, dar şi „constituie Biserica”, fiind o formă autentică de viaţă 
bisericească. Acesta a constituit pentru Biserică o provocare spirituală, 
teologică şi eclesiologică, întrucât implica un amplu efort de integrare şi 
asimilare a unei bogate şi diversificate tradiţii de experienţe duhovniceşti, 
dar, în acelaşi timp, şi un efort de discernământ, de delimitare faţă de 
exagerări şi excese.  

Pustia sketică, una dintre cele mai aride şi izolate regiuni ale Nitriei, 
aflată în Egiptul de Jos, devine în acest context un topos preferat de cei mai 
mulţi dintre anahoreţii Egiptului. Indiscutabil prestigiul comunităţii din 
pustia Sketis-ului, se datorează Sfântului Macarie Egipteanul. Încă din 
timpul vieţii lui, acest erou al ascezei şi al virtuţii a fost înconjurat de o aură 
de miraculos, în „Apophtegma Patrum” a fost supranumit „dumnezeu 
pământesc”, iar în „Historia Lausiaca” „αιδαριογέρων”. Faima lui a atras 
numeroşi anahoreţi şi astfel, în jurul lui, s-a format o comunitate monahală 
de tip semi-anahoretic. 

Maturitatea sa duhovnicească, puterea de judecată remarcabilă, 
progresul continuu în virtute, viaţa aspră şi foarte austeră, aspiraţia spre 
contemplarea mereu ascendentă a divinităţii l-au făcut în scurt timp pe 
pustnicul Macarie foarte cunoscut. Pe toţi i-a înflăcărat cu puterea 
cuvântului său adânc şi mai ales prin viaţa sa aleasă. Era precum un cărbune 
aprins în slujba lui Dumnezeu printre oameni, deţinând o bogată râvnă a 
sufletului şi o extraordinară iubire faţă de semeni. 

Orientarea sa practică şi modul în care a reuşit să descrie toate 
străfundurile interioare ale sufletului ce năzuieşte mereu spre unirea cu 
Dumnezeu, trecând prin tot spectrul vieţii monahale atât de austere, au fost 
fundamentele unei mari realizări a lui Macarie ca părinte spiritual. 

În calitate de îndrumător spiritual al comunităţii de la Sketis, Sfântul 
Macarie Egipteanul a rostit mai multe cuvinte de învăţătură. Tradiţia îi 
atribuie acestuia o operă destul de impresionantă formată din omilii, scrisori, 
tratate şi apoftegme. Toate aceste scrieri au constituit pe parcursul secolului 
al XX-lea obiectul unei damnatio memoriae doctrinare. Astfel, nenumăraţi 

 
71 VINCENT DESPREZ, op. cit., p. 38. 



121 

cercetători şi patrologi – L. Villecourt, Werner Jaeger, Hermann Dörries, 
Vincent Desprez – infirmă paternitatea macariană a acestui corpus de 
scrieri. În ceea ce priveşte identitatea autorului corpus-ului macarian ne 
raliem, cel puţin deocamdată, Tradiţiei, care îl socoteşte drept autor pe 
Sfântul Macarie Egipteanul. 
 
Abstract: The Beginnings of Sketic Monasticism in the Time of Saint Macarius 
of Egypt 
The complex personality of Saint Macarius of Egypt and the epoch of the 
beginning of Eastern monasticism, with the spiritual troubles and even the 
dogmatic and ecclesiastic ones, has constantly aroused interest and major 
reactions. Regarding the cleansing of the soul of passions, obtaining the 
unity of the being and partaking in the communiuon life of the Holy Trinity 
as fundamental motivations, numerous Christians left the citadel, going 
extra muros and founded in the desert, as an extension of the Church which 
is One, churches of asceticism and Christian perfection.  

The sketic desert, one of the most arid and isolated regions of Nitria, 
situated in Lower Egypt, became in this context a place preferred by most of 
Egypt’s anchorites. The prestige of this community is, undoubtedly, due to 
Saint Macarius of Egypt. 

As spiritual guide of the community in Sketis, Saint Macarius of 
Egypt delivered several sermons. Tradition attributes him a rather 
impressive work made up of homilies, letters, treatises and apothegms. All 
these writings have been, for the last two centuries, the object of some 
controversies which have not been completely elucidated so far. 

Beside these aspects, Saint Macarius of Egypt remains one of the 
most remarkable figures of the first generations of monks in the Egyptian 
desert, being righteously considered the founder of Sketis. 
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Şaguna: asemănări, deosebiri şi controverse 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. ION REŞCEANU1 
 

Cuvinte cheie:  Biblia Samuil Micu (1795), Biblia Andrei Şaguna (1856-1858), 
isagogie, canon, canonicitate 

Keywords: Samuil Micu Bible (1795), Andrei Şaguna Bible (1856-1858), 
isagogy, canon, canonicity 

 
Introducere 
După apariţia Bibliei de la Bucureşti din anul 1688, ca primă 

traducere integrală a textului scripturistic, Biblia lui Samuil Micu de la 1795 
este considerată o ediţie reper pentru traducerile în limba română. Eugen 
Munteanu a numit-o „mama Bibliilor româneşti moderne”.2 Toate ediţiile 
ulterioare până la 1914 au preluat, actualizându-l mai mult sau mai puţin, 
textul Bibliei lui Samuil Micu, cel care reuşise să asigure prin traducerea sa 
un text biblic coerent în limba română. Astfel s-a întâmplat în ediţia de la 
Sankt Petersburg (1819) sau în ediţia de la Buzău din 1854-1856, care, spre 
deosebire de ediţia tipărită în Rusia, a preluat şi partea de isagogie a Bibliei 
Samuil Micu, fiind unul din factorii care au determinat apariţia Bibliei 
Andrei Şaguna la Sibiu în anii 1856-1858. Ediţia şaguniană preia textul şi 
canonul biblic întocmai după Biblia de la Sankt Petersburg. 

Faptul că în cuvântul introductiv al ediţiei de la Sibiu nu se aminteşte 
nimic de ediţia de la Blaj din 1795 a provocat reacţia lui Ioan Chindriş, care, 
în studiul său cu caracter introductiv din ediţia jubiliară a Bibliei de la Blaj 
(2000) intitulat „Secolele Bibliei de la Blaj”, a catalogat acest act drept „cel 
mai mare furt literar pe care l-a înregistrat cultura noastră în toate 
timpurile”.3 Această opinie a fost receptată ca atare şi, mai mult, a început să 
fie vehiculată tot mai des, în special în mediile de cercetare filologică. S-a 
creat astfel un interes real pentru cercetarea raportului dintre Bibliile Samuil 
Micu şi Andrei Şaguna, atins în prezent doar tangenţial în sfera studiilor de 
factură teologică, aşa cum este cazul studiului de dată recentă a lui Emanuel 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 EUGEN MUNTEANU, Lexicologie biblică românească, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, 
p. 514. 
3 IOAN CHINDRIŞ, „Secolele Bibliei de la Blaj”, în Biblia de la Blaj 1795. Ediţie 
jubiliară, Roma, 2000, p. 67. 
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Conţac (2011).4 Alte studii5 de dată mai mult sau mai puţin recentă (Basarab 
1972, Tofană 2003, Schneider 2008, Basarab 2008) nu tratează în mod 
direct raportul dintre cele două ediţii, ci se ocupă de fiecare Biblie în parte, 
atât în plan isagogic, cât şi ecleziologic, ţinând seama şi de contextul 
istorico-cultural şi confesional din Transilvania. Prin urmare, considerăm că 
tema aleasă este de interes atât pentru mediile ecleziastice, cât şi pentru 
mediile cultural-ştiinţifice din ţara noastră şi nu numai, pentru că oferă 
posibilitatea înţelegerii resorturilor care au generat structural modul de 
raportare la text şi la canonul biblic al Bisericii greco-catolice, respectiv al 
Bisericii ortodoxe din Transilvania. Astfel, avem posibilitatea să observăm 
care sunt asemănările şi deosebirile dintre ele şi bineînţeles ce a provocat 
acele aspecte controversate ale raportului dintre cele două ediţii ardelene ale 
Sfintei Scripturi, cea din 1795, respectiv 1856-1858. 

Ca metodă de lucru, vom prezenta aspectele generale legate de 
canon şi canonicitate din cele două Biblii în mod separat, pentru ca mai apoi 
să putem trage concluziile care se impun în privinţa raportului dintre ele, cu 
o privire specială asupra controversatului aspect de natură textuală. 

 
Canonul biblic în traducerea lui Samuil Micu − 1795 
Biserica Unită, Greco-Catolică, face primele demersuri în vederea 

traducerii şi tipăririi Bibliei în limba română sub păstorirea episcopului 
Petru Pavel Aron. Acesta, cu sprijinul călugărilor şi dascălilor instruiţi de la 
mănăstirea Sfânta Treime din Blaj, reuşeşte să facă într-un interval de timp 
relativ scurt o traducere a întregii Scripturi în anul 1760. Sursa folosită este 
Vulgata, ceea ce indică dorinţa traducătorilor de a  fi în spiritul tradiţiei 
apusene, romano-catolice. Însă tocmai acesta va fi motivul pentru care 
traducerea lui Petru Pavel Aron nu va mai fi de actualitate, Biserica Greco-
Catolică fiind nevoită să renunţe la tipărirea ei, în contexul frământărilor 
iscate în rândul românilor transilvăneni de răscoala lui Sofronie. 

Spre deosebire de predecesorii săi, eruditul călugăr blăjean Samuil 
Micu, înţelegând mai bine spiritul tradiţiei biblice la români − fie ei şi uniţi 

 
4 EMANUEL CONŢAC, Tradiţia biblică românească. O prezentare succintă a 
principalelor versiuni româneşti ale Sfintei Scripturi în Revista „Studii Teologice”, nr. 
2/2011, pp. 190-191. 
5 MIRCEA BASARAB, Cărţile anaghinoscomena – bune de citit – în Bibliile româneşti, în  
Revista „Studii Teologice”, nr 1-2/1972, pp. 59- 69; STELIAN TOFANĂ, „Biblia lui 
Şaguna sau fenomenul şagunian între actualitate şi uitare” în vol. In Memoriam Mitropolitul 
Andrei Şaguna (1873-2003), Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, pp. 144-153; MIRCEA 
BASARAB, „Biblia lui Şaguna”, în vol. Mitropolitul Andrei Şaguna creator de epocă în 
istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Edit. coord. Mircea Păcurariu, Ed. Andreiană, 
2008, pp. 211-223; JOHANN SCHNEIDER, Ecleziologiea organică a mitropolitului 
Andrei Şaguna şi fundamentele ei biblice, canonice şi moderne, traducere diac. Ioan I. Ică 
jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2008.   
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− iniţiază un proiect personal de traducere a Bibliei după Septuaginta. 
Proiectul său a fost unul destinat tuturor românilor, având un caracter 
naţional şi transconfesional, aşa cum observă I. Chindriş,6 care dorea să 
urmeze şi să împlinească aceleaşi funcţii pe care le-a avut Biblia de la 
Bucureşti (1688). 

Samuil Micu efectuează munca de traducere a întregii Sfinte 
Scripturi în perioada 1783-1790, sursa principală folosită fiind Septuaginta, 
ediţia Franeker, a renumitului savant Lambert Bos. În paralel se foloseşte de 
Biblia de la Bucureşti, pentru a aduce textul scripturistic în limba română la 
normele curente literare. Deşi Samuil  Micu stia cu siguranţă de traducerea 
Scripturii în limba română a episcopului Petru Pavel Aron după Vulgata, 
alege să o ignore total. El îşi ia ca sursă Septuaginta, şi nu Vulgata, în 
spiritul Bisericii Răsăritului, înţelegând poate mult mai bine decât 
predecesorii săi faptul că Biserica Greco-Catolică nu poate renunţa la o 
tradiţie biblică încetăţenită şi în rândul românilor transilvăneni, înlocuind-o 
cu o alta care nu era în consonanţă cu specificul său liturgico-cultic, 
definitoriu de altfel pentru Biserica unită. 

În privinţa canonului pe care-l urmează Samuil Micu în Biblia 
tipărită la 1795, este greu de precizat ce norme a intenţionat să folosească. 
Motivul este că prin traducerea efectuată după Septuaginta, dar cu un aparat 
critic introductiv specific mai degrabă Vulgatei, par nu numai că se 
întâlnesc, dar se şi confruntă cele două mari tradiţii biblice de factură 
răsăriteană (ortodoxă) şi apuseană (romano-catolică). 

Acest lucru se datorează faptului că isagogia (noţiunile introductive 
la Sfânta Scriptură) nu au fost întocmite şi adăugate în textul final al Bibliei 
de către Samuil Micu, ci de către comisia de cenzori condusă de episcopul 
Ioan Bob. Comisia respectivă formată din Gherman Peterlaki, Dimitrie 
Căian şi Vasile Filipan − vehement contestată de către Petru Maior7 − a 
reuşit să treacă peste intenţiile traducătorului şi să aplice unui text biblic de 
tradiţie răsăriteană o isagogie de factură apuseană. 

Astfel, în Cuvântul la cărţile ce se zic apocrifa al ediţiei de la Blaj, 
cărţile Sfintei Scripturi sunt împărţite în proto-canonice, „adică cele dintâi 
canonice”, şi deutero-canonice, „în locul cel de al doilea canoniceşti” 
(Biblia de la Blaj 1795 Ediţie jubiliară 2000), după modelul romano-catolic. 
Primele se găsesc în canonul iudaic şi nu sunt contestate, pe când cele 
deutero-canonice nu se regăsesc în canonul iudaic. Motivul era că în trecut 
existaseră voci în Biserică  care se îndoiseră de canonicitatea lor, însă acest 
lucru nu mai era valabil la momentul respectiv: „Odinioară au fost îndoială 
în Biserică, iar acum nicio îndoială nu mai este, măcar de se şi pun în Biblie 

 
6 IOAN CHINDRIŞ, op. cit., p. 57. 
7 IBIDEM, p. 61. 
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supt nume de apocrifa; că dintre aceste cărţi mulţi Sfinţi Părinţi aduc 
mărturii ca din Sf. Scriptură”.8 Aşadar, odată depăşită această îndoială, chiar 
şi cărţile deuterocanonice sunt considerate în rând cu cele canonice. Acestea 
sunt: Tobit, Iudit, Epistola lui Ieremia, Baruh, Înţelepciunea lui Solomon, 
Înţelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, Istoria Suzanei, Istoria omorârii 
balaurului şi a sfărâmării lui Bel, Cântarea celor trei tineri, I şi II Macabei şi 
Rugăciunea lui Manase. În rândul celor numite apocrifa sunt amintite şi 
cărţile III Ezdra, III şi IV Macabei şi  Psalmul 151, despre care se precizează 
că „şi acum este îndoială şi, măcar de să pun în Biblie, parte a Sfintei 
Scripturi nu sunt, nici dumnezeieşti (canonice) nu să ţin”.9 Tot ca apocrifă 
este catalogată şi Cartea a IV-a a Macabeilor şi păstrată la fel ca cele 
amintite mai sus (III Ezdra, III-IV Macabei şi Psalmul 151), pentru a rămâne 
cât mai aproape de textul Septuagintei, pe care-l urmează, dar şi de cel al 
vechii ediţii româneşti  din 1688. Se introduce Rugăciunea lui Manase 
pentru prima dată în traducerile româneşti ale Sfintei Scripturi, care este 
trecută în rândul celor deutero-canonice la fel ca în ediţiile romano-catolice. 

Prin urmare, se observă cu  uşurinţă situaţia de compromis între 
textul tradus de Samuil Micu şi isagogia cultivată de comisia de cenzori. 
Asta s-a întâmplat, pentru că Samuil Micu dorea ca traducerea sa să rămână 
în relaţie directă cu Septuaginta şi cu vechea Biblie românească, ale cărei 
tradiţii le continua, în timp ce comisia de cenzori dorea ca Biblia tipărită de 
uniţi să se regăsească din punct de vedere doctrinar în spiritul tradiţiei 
apusene romano-catolice, considerate a fi de actualitate în Biserică. Altfel 
spus, unei tradiţii textuale răsăritene i se aplică o tradiţie canonică apuseană, 
care va fi asumată de către Biserica Greco-Catolică prin tipărirea Bibliei de 
la Blaj la 1795. Din acest moment, Biserica Greco-Catolică îşi însuşeşte în 
mod deplin normele canonice biblice ale Bisericii Romano-Catolice. Astfel, 
Biblia lui Samuil Micu rămâne în legătură cu tradiţia biblică răsăriteană prin 
text, nu însă şi prin canon. 

 
Biblia lui Andrei Şaguna (1856-1858) 
Biblia lui Andrei Şaguna este tipărită la Sibiu în anii 1856-1858, 

practic imediat după tipărirea Bibliei de la Buzău de către episcopul Filotei 
în anii 1854-1856. 

Ediţia şaguniană s-a dorit a fi un răspuns ortodox, de fapt, o formă 
de revenire şi afirmare a tradiţiei ortodoxe canonice autentice, puternic 
bulversată atât de traducerea parţială a Sfintei Scripturi realizată de Ion 
Heliade Rădulescu, cât, mai ales, de ediţia de la Buzău. Dacă traducerea lui 
Ion Heliade Rădulescu era contestată vehement pentru că ieşea de sub 

 
8 „Cuvântul la cărţile ce se zic apocrifa” în Biblia de la Blaj 1795 Ediţie jubiliară 2000. 
9 IBIDEM. 
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autoritatea Bisericii,10 cea de la Buzău reactiva pentru spaţiul ortodox 
românesc isagogia de sorginte apuseană a Bibliei de la Blaj. Acesta este şi 
motivul pentru care, în urma unui schimb epistolar foarte alambicat şi 
intens, mitropolitul Andrei Şaguna îi cere episcopului Filotei să retragă 
exemplarele care nu se vânduseră ale celui de al cincilea tom al Bibliei de la 
Buzău, în care fusese inclus şi Cuvântul la Sfânta Scriptură al Bibliei 
Samuil Micu, cu rugămintea de a-l schimba cu Precuvântarea ediţiei 
şaguniene. De fapt, această Precuvântare este o amplă introducere la cărţile 
Sfintei Scripturi în care este apărată şi cultivată tradiţia ortodoxă cu privire 
la text şi canonul biblic. 

Textul pe care-l urmează Biblia lui Andrei Şaguna este preluat 
integral de ediţia tipărită în 1819 la Sankt Petersburg, o reeditare cu mici 
ajustări a ediţiei Samuil Micu, din care nu preia Cartea a IV-a a Macabeilor 
şi nici aspectele cu caracter introductiv. 

Originalitatea Bibliei lui Andrei Şaguna este dată şi de faptul că 
textul scripturistic este însoţit de ilustraţii după model german, o formă 
considerată mai atractivă pentru masele largi ale poporului, pentru că putea 
facilita transmiterea mesajului scripturistic. 

Definitorie pentru Biblia lui Andrei Şaguna este contribuţia adusă în 
privinţa canonului biblic, Precuvântarea sa fiind un răspuns avizat ortodox 
la „Cuvântul la Sfânta Scriptură” din ediţia de la Blaj, pătruns şi în ediţia 
buzoiană. În acest sens, putem înţelege de ce a fost nevoie de un aparat 
introductiv atât de amplu, în care precizările cu privire la canonicitatea 
cărţilor Sfintei Scripturi sunt clare şi concise, fiind însoţite de o 
argumentaţie foarte solidă şi bine fundamentată din punct de vedere 
patristic. Se face o distincţie clară între cărţile canonice − cele inspirate − şi 
cele anaghinoscomena, numite în continuare apocrife şi considerate ca 
nefiind inspirate, dar cinstite şi folosite în Biserică pentru „întărirea 
credincioşilor în credinţă”. Acestea din urmă nu sunt cinstite în aceeaşi 
măsură cu cele canonice din pricina îndoielilor exprimate de Biserică în 
privinţa lor, ele nefiind folosite „spre întărirea dogmelor creştineşti” (Biblia 
Andrei Şaguna, V). 

Criteriile după care aceste cărţi sunt considerate „bune de citit” sunt 
următoarele: „1. Lipsa inspiraţiei, ele fiind alcătuite de bărbaţi înţelepţi, care 
s-au folosit de cărţile canonice în compunerea lor. 2. Hristos şi apostolii Săi 
nu au citat din aceste cărţi. 3. Lipsa lor din canonul iudeilor. 4. Faptul că în 
ele se cuprind evenimente ce contrazic învăţătura revelată în cărţile canonice 

 
10 GRIGORIE MARCU, Sfânta Scriptură în „pom românesc” (100 de ani de la apariţia 
Bibliei lui Şaguna), în Revista „Mitropolia Ardealului”, nr. 11-12/1958, pp. 806-810; 
EUGEN MUNTEANU, op. cit., pp. 449-486; MIHAI CIUREA, Istoria textului Noului 
Testament. De la manuscris la ediţiile tipărite, Ed. Universitaria, Craiova, 2011, pp. 227-
228. 
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a determinat pe mulţi dintre Sfinţii Părinţi şi Scriitori bisericeşti să 
manifeste de la început anumite îndoieli în privinţa lor”.11  

La fel ca în cazul cărţilor canonice − inspirate de Duhul Sfânt − 
despre care sunt aduse o serie întreagă de mărturii din epoca patristică 
(Canoanele Sfinţilor apostoli, canonul 59 de la Laodiceea, canonul 24 de la 
Cartagina, Origen, Sfântul Atanasie, Sfântul Chiril al Ierusalimului, Sfântul 
Ioan Damaschin şi alţii), tot astfel Andrei Şaguna face succinte, dar 
edificatoare, prezentări la toate cărţile anaghinoscomena, aducând în atenţia 
cititorului numeroase mărturii patristice cu privire atât la atitudinea 
exprimată în Biserică faţă de aceste cărţi, cât şi la locul şi rostul lor în viaţa 
credicioşilor.12 

Astfel, despre Înţelepciunea lui Solomon se arată că, deşi a fost 
primită în canon în Apus prin Sinodul de la Cartagina, în Răsărit este 
respinsă de Biserică, amintindu-se şi de faptul că aceasta nu s-a păstrat în 
canonul iudaic. De asemenea, sunt menţionate mărturiile lui Origen, Sfântul 
Atanasie, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul 
Epifanie, Fericitul Ieronim, precum şi sinodul de la Laodiceea, pe baza 
cărora Înţelepciunea lui Solomon nu este socotită în rândul cărţilor insuflate 
de Duhul Sfânt, deşi este mult apreciată pentru adâncimea cugetărilor ei. 
Întocmai se vorbeşte şi despre Înţelepciunea lui Isus fiul lui Sirah, pe care, 
deşi o consideră „vrednică de laudă, nu e totuşi cuvântul însuşit a lui 
Dumnezeu”. Mai mult, nu este reţinută ca inspirată de sinoadele de la 
Laodiceea şi Cartagina, canoanele Sfinţilor Apostoli prescriind-o „numai 
pentru îndreptarea tinerilor în moralitate”. Despre Istoria Iuditei se arată că 
nu este „pomenită” în canoanele Sfinţilor Apostoli sau de către sinodul de la 
Laodiceea, mărturii pe care le consemnează şi pentru cartea Tobit. De 
asemenea, despre cărţile a doua şi a treia a Ezdrei se consemnează că niciun 
sinod nu le-a primit „de canoniceşti”. Cele trei cărţi ale Macabeilor „nu sunt 
insuflate de Duhul Sfânt, pentru că singur scriitorul lor mărturiseşte că cu 
mare sudoare au scurtat cele cinci părţi care le-au scris păgânul Iason 
Cireneanul (II Mac. 2, 2, 24-27)”. Cartea lui Baruh nu este reţinută de către 
Biserică ca inspirată, pentru că „mulţi dintre părinţi se îndoiesc”, dar este 
amintită în rândul cărţilor canonice de sinodul de la Laodiceea şi de sinodul 
I ecumenic de la Niceea. Psalmul 151 este amintit în rândul 
cărţilor/adaosurilor încă numite „apocrife”, dar prin care se înţelege 
necanonice/anaghinoscomena, remarcând faptul că toţi Sfinţii Părinţi în 
unanimitate numără numai 150 de Psalmi. De asemenea, sunt amintite ca 
„apocrife”  (necanonice/anaghinoscomena) şi cele şase capete (capitole) şi 

 
11 MIRCEA BASARAB, Cărţile anaghinoscomena – bune de citit – în Bibliile 
româneşti…, p. 66. 
12 IBIDEM, p. 67. 
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zece stihuri (versete) de la sfârşitul capitolului al zecelea al cărţii Estera 
recunoscută drept canonică. În rândul adaosurilor necanonice la cartea 
Daniel sunt consemnate Istoria Suzanei şi a balaurului, despre care Fericitul 
Ieronim precizează că nu sunt canonice. Cântarea celor trei tineri, după 
mărturia Fericitului Ieronim, „la jidovi nu se află... însă fiindcă nu cuprinde 
nimic împotriva Darului Legii celei Noi, aşa poate rămâne nevătămată” 
(Biblia Andrei Şaguna, VI). Nu se aminteşte nimic  în „Precuvântare” despre 
caracterul canonic al  Rugăciunii lui Manase sau despre adaosurile la cartea 
Iov.13 

Deşi există unele inadvertenţe între numărul celor 49 de cărţi ale 
Vechiului Testament amintite în introducere şi cele pe care efectiv le 
întâlnim în cuprins, Biblia lui Andrei Şaguna cuprinde toate cărţile şi 
adaosurile anaghinoscomena aflate în uzul Bisericii noastre până azi: Tobit, 
Iudit, III Ezdra, Epistola lui Ieremia, Baruh, Înţelepciunea lui Solomon, 
Înţelepciunea lui Isus fiul lui Sirah, Cântarea celor trei tineri, Istoria 
Suzanei, Istoria omorârii balaurului şi a lui Bel, I-III Macabei, Rugăciunea 
lui Manase. 

Prin urmare, Biblia lui Andrei Şaguna, păstrează întocmai textul şi 
canonul Bibliei de la Sankt Petersburg (1819), preluând şi Rugăciunea lui 
Manase, introdusă în ediţiile româneşti de către Biblia de la Blaj, şi 
respingând cartea a IV-a a Macabeilor. 

Această normă textuală şi canonică de sorginte slavă, adusă sau mai 
bine zis readusă în spaţiul cultural-ecleziastic românesc de către Biblia de la 
1819, va fi asumată în mod deplin de Biblia lui Andrei Şaguna.  Acesta, deşi 
acordă o mare importanţă Bibliei de la Bucureşti, ca prima traducere 
integrală în limba română, nu o urmează întru totul din punct de vedere 
canonic, ediţia sibiană preluând Rugăciunii lui Manase − neexistentă în 
Biblia bucureşteană − şi renunţând la cartea IV-a a Macabeilor prezentă atât 
în Biblia de la 1688, cât şi în cea de la 1795. Prin urmare, deşi multe lucruri 
s-au spus despre intenţiile Mitropolitul Andrei Şaguna cu privire la tipărirea 
Bibliei, nu putem să nu remarcăm faptul că marele ierarh ardelean a rămas 
coerent faţă de proiectul său de a cultiva, apăra şi afirma specificul normelor 
canonice ale Bisericii Ortodoxe într-un context cultural, eclezial şi 
confesional delicat. 

  
Concluzii 
Atunci când vorbim despre raportul dintre Bibliile lui Samuil Micu 

şi cea a lui Andrei Şaguna, trebuie să recunoaştem că problema canonică 
este de primă importanţă, toate celelalte aspecte de natură isagogică, 

 
13 IBIDEM, p. 66. 
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inclusiv cele textuale fiind strâns legate de aceasta. Ţinând seama de acest 
aspect definitoriu, credem că acuzaţia lui Ioan Chindriş legată de preluarea 
fără consemnare a textului ediţiei blăjene de către ediţia şaguniană, pe care o 
consideră drept cel mai mare furt literar din istoria culturii naţionale, este 
exagerată şi însoţită de acel patos confesional de care credem că este necesar 
să ne desprindem cu toţii în zilele de astăzi. De altfel, Eugen Conţac, un 
cercetător biblist pe care îl considerăm onest din punct de vedere ştiinţific şi 
echidistant din punct de vedere confesional, demonstrează printr-o cercetare 
sinoptică că Andrei Şaguna s-a folosit pentru textul Sfintei Scripturi, în mod 
special, de ediţia din 1819 şi nu exclusiv de cea a lui Samuil Micu, aşa cum 
reclamă reputatul cercetător clujean Ioan Chindriş.14 La aceeaşi concluzie 
ajunseseră, aşa cum precizează E. Conţac,15 şi cercetători biblişti mai vechi 
ca  V. Ianoviciu,16 I. Onciul17 sau V. Tarnavschi.18 

Mitropolitul Andrei Şaguna nu doreşte să intre într-o confruntare 
deschisă pe tema canonului cu Biserica Greco-Catolică, însă se vede nevoit 
să ia atitudine faţă de isagogia asumată de aceasta indirect, prin introducerea 
ei în ediţia ortodoxă buzoiană a episcopului Filotei. Prin urmare, pentru 
Andrei Şaguna principala problemă nu este de a lua atitudine faţă de 
normele canonice biblice asumate de Biserica greco-catolică prin Biblia de 
la Blaj, ci de a pune ordine în propria Biserică Ortodoxă la nivel naţional în 
privinţa canonului biblic.  

Deşi ar fi putut să o facă, mitropolitul Andrei Şaguna nu aminteşte şi 
de Biblia lui Samuil Micu în rândul traducerilor româneşti de până la el, 
pentru că „tehnic” vorbind nu era probabil obligat de uzanţe să o facă. 
Aminteşte doar de ediţiile din Biserica sa şi nu şi de cele aparţinând altor 
Biserici, în speţă cea greco-catolică. Este evident că Andrei Şaguna doreşte 
să evite o confruntare pe problema canonică cu Biserica greco-catolică şi 
prin faptul că, omiţând să amintească şi de ediţia blăjeană, el nu se mai vede 
pus în postura de a face precizările necesare cu privire la isagogia de factură 
apuseană asumată în paginile acesteia. 

De asemenea, nu credem că Andrei Şaguna este lipsit de onestitate 
atunci când afirmă că „limbile Bibliei pentru un popor, numai o dată se 
poate face, dacă s-au învins piedica cea mare a traducerii credincioase şi 
înţelese, şi dacă poporul au primit limba aceea aşa zicând în însăşi fiinţa sa; 

 
14 IOAN CHINDRIŞ, op. cit., p. 67. 
15 EMANUEL CONŢAC, op. cit., p. 190. 
16 VASILE IANOVICIU, Critic`a verbalae sau criti`a testilui caer’tilor t.n., Tipariul lui 
Rudolf Eckhardt, Cernăuţi, 1878, p. 205. 
17 ISIDOR ONCIUL, Manual de introducere în sîntele cărţi ale Testamentului Vechiu, Ed. 
Autorului, Cernăuţi, 1889, p. 335. 
18 VASILE TARNAVSCHI, Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Vechi, 
Tipografia Glasul Bucovinei, Cernăuţi, 1928, p. 189. 
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atunci următorii n-au de a mai face alta, ci numai a o reînnoi şi îndrepta aşa 
după cum o ar fi reînnoit şi îndreptat traducătorul cel dintâi al Bibliei, de ar 
fi trăit până în veacurile lor” (Biblia Andrei Şaguna, VI).  

Prin urmare, în contextul celor afirmate, considerăm că o dezbatere 
despre aşa-zisul plagiat19 este mult forţată şi rămâne irelevantă pentru 
adevărata problematică a raportului dintre Bibliile Samuil Micu şi Biblia 
Andrei Şaguna, care fundamental este una de natură canonică.  

Deşi despărţite prin canon, Bibliile lui Samuil Micu şi Andrei 
Şaguna rămân unite prin text, împlinindu-şi deopotrivă menirea de a aduce 
cuvântul lui Dumnezeu în sânul poporului român. Prin canon, asumat în 
Biblia de la Blaj, greco-catolicii se vor îndepărta de tradiţia încetăţenită la 
români şi îi vor provoca şi determina pe ortodocşi să-şi redescopere şi să-şi 
reafirme specificul canonului lor biblic în Biblia lui Andrei Şaguna. Prin 
folosirea textului ediţiei blăjene pe filiera Bibliei de la 1819, Andrei Şaguna 
reuşeşte prin Biblia sa să-i readucă pe românii ardeleni împreună, împlinind 
fără să vrea dorinţa lui Samuil Micu de a avea o Biblie pentru toţi românii. 
Aşadar, să luăm aminte că, dincolo de toate neputinţele noastre omeneşti, 
Dumnezeu lucrează pentru a ne ţine împreună şi spre folosul tuturor. 

 
Abstract: Canon and Canonicity in the Bibles of Samuil Micu and Andrei 
Şaguna: Similarities, Differences and Controversies 
This study analyses the relation between the Samuil Micu Bible and the 
Andrei Şaguna Bible from an isogogic perspective, with special reference to 
the canon and canonicity of the Holy Scripture books. We consider that such 
an analysis offers the possibility to make remarks on what the two 
Transylvanian translations of the Holy Scriptures have in common, but also 
what separates them, in order to facilitate the understanding of all the 
aspects that generated controversies when it comes to their relation. 
Although these controversies were aimed at the Biblical text of the two 
editions, there was one aspect that was overlooked, namely that the attitude 
toward the Biblical text was determined by factors of a more confessional 
nature, whose doctrine reflects two different traditions of reception of the 
Biblical canon. Therefore, the evaluation of the proportion in which the two 
Romanian editions of the Holy Scripture (the Samuil Micu Bible, 1795 and 
the Andrei Şaguna Bible, 1856-1858) reflect the canonical tradition specific 
to each Church and cultivate their own isagogy is fundamental in 
determining and understanding their relation. 
 

 
19 IOAN CHINDRIŞ, op. cit., p. 67. 
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Importanţa izvoarelor şi instituţiilor juridice în dezvoltarea 
dreptului canonic ortodox 

 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. COSMIN SANTI1 
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Introducere 
Ştiinţa dreptului canonic face parte din grupul ştiinţelor juridico-

teologice, deoarece are competenţă în materie juridică, dar şi teologică. 
Dreptul canonic este privit ca un sistem juridic individual şi independent. La 
baza dreptului canonic stă învăţătura creştină, iar la temelia dreptului secular 
sau laic se află concepţia despre viaţă şi lume, care poate fi materialistă sau 
idealistă. Dreptul Canonic are o relevanţă practică fundamentală în ceea ce 
priveşte misiunea Bisericii în lume şi relaţiile interortodoxe precum şi relaţia 
Bisericii cu puterea seculară.  

Dreptul canonic ortodox, din punctul de vedere al legislaţiei şi 
administraţiei bisericeşti, desemnează puterea şi dreptul de care se foloseşte 
Biserica în exercitarea activităţii sale,2 care se împarte în trei categorii: acte 
de administrare a puterii învăţătoreşti, acte de administrare a puterii 
sfinţitoare şi acte de administrare a puterii conducătoare sau jurisdicţionale. 

Biserica este o realitate eshatologică şi o entitate socială structurată 
şi organizată instituţional, dar caracterul instituţional este un mijloc de 
manifestare care asigură Bisericii (societas)3 o receptare într-o lume cu o 
mentalitate instituţională. Din această perspectivă, dreptul canonic are şi 
menirea de a facilita înţelegerea şi de a identifica mijloacele pentru 
articularea adecvată a acestor realităţi în slujba misiunii Bisericii şi a 
societăţii din care face parte. 

Încă de la debutul existenţei sale Biserica a resimţit nevoia justiţiei 
care se dorea o formă de manifestare a voinţei divine, prin mijloacele lui 

 
1 Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele 
Educaţiei; Doctorand în Drept al Academiei Române, Institutul de Ştiinţe Juridice ,,Acad. 
Andrei Rădulescu”. 
2 COSMIN SANTI, ,,Prevederi canonice privind Spovedania şi Euharistia”, în Adevărul şi 
frumuseţea credinţei creştine-îndrumător pentru tinerii de azi, Editura Arhiepiscopiei 
Târgoviştei, Târgovişte, 2017, p. 146. 
3 IBIDEM. 
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Dumnezeu. În acest sens revelaţia divină supranaturală a arătat oamenilor 
necesitatea onestităţii membrilor Bisericii, mai ales a clericilor sau a 
slujitorilor din diferitele trepte. Actul de judecată se înfăptuieşte nu doar 
pentru a se face dreptate, ca în conştiinţa cavalerilor medievali, în sensul de 
a fi reparată onoarea lezată a cuiva, ci se are în vedere în primul rând 
îndreptarea celui ce a greşit pentru a reveni pe calea normalităţii şi a 
mântuirii. 

Dreptul, ca dar divin oferit omului pentru sine şi pentru alţii, nu 
izvorăşte din exterior, ci din adâncurile pline de taină ale fiinţei sale.4 Totul 
în Univers şi societate se supune unei ordini necesare, totul ascultă de o lege 
care se îngrijeşte ca în esenţa lor lucrurile să rămână aceleaşi, cum cere 
ordinea naturală, dreptatea şi armonia. Această lege este Logosul divin-
Izvorul Legii, Fiul lui Dumnezeu-Întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, care 
,,s-a coborât sub lege, păzind porunca întocmai ca un om”.5 Dreptatea 
constă în a urma Logosul universal divin, fără de care oamenii nu ar avea 
nici măcar închipuire despre dreptate. Logosul ca lege divină întrupată şi 
desăvârşită s-a manifestat în lume, în toată plenitudinea şi puterea 
dumnezeiască, sălăşluindu-se între oameni şi înlăuntrul lor odată pentru 
totdeauna. Hristos aduce Legea Nouă, cea din urmă sau lăuntrică, dată de 
Dumnezeu, consecventă, desăvârşită şi singura lege dumnezeiască 
mântuitoare. „Comuniunea, la care Dumnezeu îi invită pe toţi oamenii, 
reprezintă hrănirea cu poruncile divine, pe care El le-a trimis lumii prin Fiul 
Său, Nomosul dumnezeiesc înnomenit în istorie”.6 

Dreptul omenesc, ca sistem de drept şi ca ştiinţă juridică, este în 
dependenţă de legea divină şi veşnică prin care lumea este guvernată cu 
ajutorul raţiunii dumnezeieşti, prezentă în raţionalitatea lumii, iar libertatea 
dăruită omului de Creator conlucrează cu voinţa divină spre împlinirea 
scopului şi rostului său în lume. Omul, prin raţiune, voinţă, sentiment, 
libertate şi responsabilitate, daruri ale lui Dumnezeu şi chip al Său, oscilează 
şi optează în decursul existenţei sale între bine şi rău, moment în care 
trebuie să se înfăptuiască dreptatea şi îndreptarea omului prin iubire şi 
ajutorul providenţei divine, spre împlinirea scopului soteriologic şi 
eshatologic al creaţiei. Instanţa supremă, infailibilă şi veşnică care judecă 
responsabilitatea şi imputabilitatea faptelor omeneşti este judecata divină, 
căci „Domnul Savaot este mare prin judecata Sa şi Dumnezeul cel sfânt este 
sfânt prin dreptatea Sa” (Isaia 5, 16). Dreptul divin şi legătura lui cu dreptul 
uman presupune spiritualizarea legii, a normelor juridice şi a sistemului de 

 
4 ÎPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Substanţa morală a dreptului, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2009, p. 7. 
5 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, ,,Cuvânt ascetic”, în Filocalia, vol. II, ediţie 
electronică, Apologeticum, 2005, p. 37. 
6 ÎPS IRINEU POPA, op. cit., p. 80.  



133 

drept în general. Legătura profundă dintre dreptul divin şi dreptul uman, de 
natură spirituală, ar trebui să fie precedată metodologic de o explicaţie a 
legăturii dintre dreptul uman şi spiritualitate. 

Căutarea dreptăţii şi a justiţiei este o dorinţă inerentă naturii umane 
şi îşi are originea în simpla noţiune de a subzista într-un context de ordine 
socială. Divinitatea a întemeiat şi bazat întreaga creaţie pe dreptate şi a 
acordat acestui concept o putere cu caracter vital.7 Această ordine de viaţă 
numită dreptate reglementează nu numai lumea văzută, ci şi pe cea 
nevăzută, lumea spirituală a îngerilor. 

Pr. Prof. Dr. Liviu Stan, în lucrarea sa ,,Ontologia Juris” pornind de 
la cercetarea realistă a dreptului, afirmă că ,,acesta se află în spiritul nostru, 
îl avem fiecare în interiorul nostru. Îl descoperim în noi înainte de a-l 
descoperi în jurul nostru, şi dacă-l descoperim în spiritul nostru, nu-l putem 
ignora, nu putem trece la cercetarea lui în afară de noi, pentru că cercetarea 
aceasta este condiţionată, în cele din urmă, tot ceea ce se găseşte în spiritul 
nostru. Cercetarea dreptului dinafară de noi, nu o putem face decât plecând 
de la ideea de drept pe care-o avem în interiorul nostru, şi care s-a format de 
la sine, iar nu printr-o specială cercetare a dreptului în realitatea obiectivă”.8 
Realitatea obiectivă naşte ideile de drept în sufletul nostru, precum naşte şi 
celelalte idei, adică, prin concursul facultăţilor şi mijloacelor proprii 
sufletului omenesc.        

Fiinţa omenească nu îşi creează existenţa de la sine, ci o primeşte de 
la Creator, care l-a înzestrat cu capacităţi superioare, inteligenţă şi voinţă, 
fiind creat după chipul lui Dumnezeu, cu posibilitatea ajungerii la 
asemănarea cu El, agonisind har după har (epectază). Din momentul 
înfăţişării sale pe pământ, omul se prezintă ca fiinţă liberă, conştient de 
faptul că o lege este scrisă în inima sa, o lege pe care nu a falsificat-o, 
numită legea morală naturală, dar care este scrisă în inima lui şi în toată 
creaţia, astfel încât, întregul univers să dea slavă Creatorului său şi să se 
întoarcă continuu spre El. Legea morală impune omului anumite atitudini şi 
fapte obligatorii şi necondiţionate, având un caracter prescriptibil şi durabil.  

Prima infracţiune a ordinii cosmice (sau a păcatului original 
strămoşesc) apare atunci când Adam şi Eva abuzează de libertate şi frâng 
aspiraţia profundă a fiinţei lor faţă de Bine, cedând la ispită şi căzând în 
păcatul neascultării. Din acel moment, Dumnezeu va interveni în istoria 
omenirii pentru a-l ajuta pe om să găsească calea mântuirii, a libertăţii şi a 
dreptăţii, în timp ce aşteaptă să-i trimită pe Fiul Său, la vremea hotărâtă din 

 
7 DANIEL AYUCH, ,,Justice Between Theory and Practice”, în ,,Icoana Credinţei”, 5 
(2019), no. 10, p. 5. 
8 LIVIU STAN, Ontologia Juris, Tiparul tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1943, p. 8. 
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veşnicie (la plinirea vremii), pentru a stabili o iconomie nouă şi definitivă a 
mântuirii.  

Normele dreptului divin primesc o primă şi fundamentală codificare 
o data cu „Tablele Legii” pe care Dumnezeu le dă lui Moise pe muntele 
Sinai, adică cele zece porunci divine care exprimă atitudinea pe care omul 
trebuie să o adopte faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele său. Poruncile 
sunt locul întâlnirii omului cu Dumnezeu, cu realitatea, toposul experierii 
adevărului. Sf. Grigorie Palama susţine că împlinirea şi contemplarea 
poruncilor dumnezeieşti este ştiinţă sfinţită a adevărului,9 acestea fiind 
alternativă la orice ideologie şi învăţătură deşartă. Poruncile biblice cuprind 
judecăţile divine, şi astfel, devin etalonul şi arhetipul oricărei construcţii 
legislative omeneşti, care ar trebui să se raporteze întotdeauna la acestea 
pentru a fi în concordanţă cu voinţa Creatorului şi Legiuitorului Suprem. 

Prin urmare, suntem chemaţi să ne întâlnim cu Dumnezeu în lege, ca 
şi prin lege şi porunci să Îl putem iubi şi cunoaşte, căci legea înseamnă 
ordine, disciplină, ierarhie, iar nu anarhie, dezordine şi haos. Prin împlinirea 
poruncilor oamenii intră în legătură cu Creatorul lor, se bucură de puterea 
primită de la acesta şi de fapt, realizează un act sinergic, o împreună-lucrare 
cu Dumnezeu prin slujirea Lui. Însă, acolo unde legea nu se respectă şi nu se 
aplică, se încalcă voinţa divină şi se instaurează anarhia şi haosul, care sunt 
opuse ordinii cosmice şi rânduielii divine veşnice, aşezate de Creator la 
zidirea întregii creaţii. 

 
Izvoarele dreptului canonic ortodox; legea divină şi legea 

omenească  
Din izvoarele dreptului canonic au luat naştere normele şi instituţiile 

sale juridice. Izvorul constitutiv al Dreptului canonic ortodox este taina 
iconomiei divine în Hristos,10 pentru că întruparea Mântuitorului Hristos 
constituie actul fundamental de înfiinţare a Bisericii, care se manifestă în 
lume ca prelungire a Trupului Său înviat, ca extensiune a activităţii şi jertfei 
Sale de pe Cruce.  

Izvoarele dreptului canonic se împart în: 
1. Izvoare materiale:  
a. fundamentale: Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie – izvoare ale 

Revelaţiei divine care cuprind învăţătura Bisericii; Canoanele bisericeşti 
(hotărârile Sfinţilor Apostoli, Sinoadelor Ecumenice şi Particulare sau legile 
scrise ale Bisericii); Obiceiul de drept (legile nescrise) şi Legile statului.                        

 
9 PICU OCOLEANU, Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nouă 
cultură a legii, ediţia a II-a, Ed. Christiana, Bucureşti, 2008, pp. 23-24, 26. 
10 VLASSIOS PHIDAS, Drept canonic. O perspectivă ortodoxă, traducere Adrian Dinu, 
Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 13. 
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b. întregitoare: hotărârile sinoadelor particulare, sinoadelor 
endemice, sinoadelor panortodoxe, rânduielile călugăreşti, normele de tipic 
bisericesc. 

 
2. Izvoare formale:  
a. După cuprins – codici cronologici sau sistematici;                               
b. După limbă – greacă, latină, slavă, română, coptă etc.; 
c. După caractere – codici bisericeşti, codici laici, codici micşti 

(nomocanoane) – universali sau particulari.11         
Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt izvoare fundamentale ale 

dreptului canonic, surse inepuizabile şi veşnic actuale pentru adaptarea 
conţinutului canonic la viaţa Bisericii, indiferent de timp şi loc, fiind căile 
de transmitere a adevărului revelat de Fiul lui Dumnezeu-Întrupat. 

Izvorul cel mai complex al dreptului canonic îl reprezintă codul 
canonic al Bisericii din care face parte întreaga opera canonică încheiată în 
secolul al X-lea, apoi legile bisericeşti şi colecţiile mixte de legi, numite 
nomocanoane, pravilele etc.. Sfintele Canoane, care reprezintă contextul de 
neclintit, temelia dreptului bisericesc şi reperele de neînlocuit ale misiunii 
sale spirituale în lume, decurg direct din viaţa istorică a Bisericii. Acestea nu 
sunt şi nu se doresc a fi o legislaţie definitivă şi exhaustivă eclezială, însă 
dacă au fost confirmate de către Biserică într-un Sinod Ecumenic au 
dobândit putere de lege, adică caracter obligatoriu şi imperativ al 
principiilor de drept. Ele sunt valabile şi se aplică în vederea unei bune 
funcţionări a instituţiei bisericeşti, dar şi a relaţiilor dintre Bisericile locale 
din întreaga lume.   

De-a lungul vremurilor, Biserica a utilizat dreptul canonic în lucrarea 
şi activitatea ei mântuitoare, folosindu-l în diverse timpuri şi locuri spre 
atingerea scopului său soteriologic. De aceea, dreptul de care se foloseşte 
Biserica a fost constant modelat şi ajustat conform necesităţilor şi nevoilor 
Bisericii şi a membrilor săi, din diferite epoci, proces care a avut şi are în 
vedere formele de exprimare a dreptului, cât şi modul lui de aplicare.12 
Slujitorii Bisericii au căutat întotdeauna să ajusteze realităţile juridice ale 
vremurilor în care a activat Biserica ca instituţie divino-umană, cu legile 
eclesiologice sau cu normele de drept canonic sau sfintele canoane, cu 
întreaga învăţătură a Bisericii, dând naştere organelor sale proprii legislative 
cunoscute sub numele de sinoade. În Răsărit, mai ales în vremea Imperiului 

 
11 LIVIU STAN, ,,Izvoarele dreptului bisericesc”, în Biserica şi Dreptul. Vol. VIII. 
Fragmente de curs, Ed. Andreiana şi Astra Museum, Sibiu, 2017, p. 121.  
12 COSMIN SANTI, Pravila Sfinţilor Apostoli (The Holy Apostles’ Nomocanon) – The first 
law book printed in the Romanian Countries (1545)” in „Valahia University Law Study”, 
XXVI (2015), nr. 2, p. 66. 
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Bizantin, Biserica a primit o serie de legiuiri politico-bisericeşti, alcătuite de 
către împăraţii bizantini, sub impulsul ierarhilor Bisericii.13  

Dezvoltarea dreptului canonic a cunoscut o nouă etapă odată cu 
apariţia nomocanoanelor, care sunt colecţii duble sau mixte de legi 
bisericeşti şi legi de stat, emise de către autoritatea de stat în materie 
bisericească. Nomocanoanele sau pravilele sunt de mare valoare juridică, 
pentru că după acestea s-au condus secole întregi atât Biserica, cât şi statul 
sau domnitorul ţării. Alcătuitorii şi interpreţii pravilelor s-au străduit să 
ofere un caracter eclesiologic principiilor şi normelor juridice canonice din 
conţinutul pravilelor şi să nu încalce prin această lucrare, învăţătura 
dogmatică şi canonică a Bisericii. Din această perspectivă, alcătuitorii 
pravilelor au ţinut cont de obiceiul juridic al Bisericii Răsăritene din epoca 
bizantină14, dar şi de obiceiul pământului (legea ţării, lex terrae), a etosului 
local al Bisericii respective. În Biserica Ortodoxă tradiţia nomocanonică a 
rămas un principiu călăuzitor, un îndreptar în atitudinea faţă de legile de 
stat, dar şi faţă de cele referitoare la probleme bisericeşti. 

Nomosul-lege este inerent înclinărilor naturale ale lucrurilor, ale 
fiinţelor raţionale, dar şi al celor neraţionale. El a fost aşezat înlăuntrul 
oamenilor de către Dumnezeu, ca expresie a voinţei sale şi lucrează 
independent de voinţă înlăuntrul lor.15 Este legea divină sădită în interiorul 
omului, chip al Creatorului său. Demnitatea de chip al Creatorului, conferă 
omului privilegii, drepturi, dar şi obligaţii, potrivit dreptului divin şi 
dreptului natural, cât şi dreptului pozitiv,16 de altfel, creştinismul 
fundamentează drepturile, libertăţile omului şi demnitatea acestuia pe relaţia 
cu Dumnezeu. Astfel, legea apare ca dreptar al vieţii publice, iar canonul 
apare ca dreptar al vieţii personale, duhovniceşti şi morale.  

De aceea, legea reprezintă pentru om un îndreptar obligatoriu pentru 
faptele şi acţiunile sale libere şi conştiente, pentru care este responsabil. 
Mântuitorul Hristos este ,,nomosul divin ipostatic Care se oferă oamenilor, 
El fiind concomitent Nomos al lui Dumnezeu şi Nomothetes, Dătător al legii 
desăvârşite”,17 pe care o interpretează şi o împlineşte, pentru om şi pentru 
întreaga creaţie. ,,Subiectul legii ca voinţă divină este Însuşi Dumnezeu. 
Legea este mai curând un demers existenţial, un curs al vieţii, pe care nu 

 
13 VASILE POCITAN, ,,Legislaţia Bisericii Ortodoxe”, în „Biserica Ortodoxă Română”, 
XLVII (1929), nr. 4, p. 315. 
14 COSMIN SANTI, Pravila Sfinţilor Apostoli (The Holy Apostles’ Nomocanon)..., p. 67. 
15 ÎPS IRINEU POPA, op. cit., p. 22. 
16 COSMIN SANTI, „Libertatea religioasă în Dreptul Uniunii Europene” în „Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai, series Iurisprudentia”, 64 (2019), nr. 1, p. 105. 
17 PICU OCOLEANU, op. cit., p. 102. 
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omul este chemat să-l ducă la îndeplinire printr-o formă sau alta de aplicare 
a ei, ci legea însăşi îl realizează în om ca dispoziţie lăuntrică”.18 

Dreptul cutumiar sau obişnuielnic, obiceiul canonic, precum şi 
tradiţia liturgică a Bisericii reprezintă de asemenea izvoare de inspiraţie 
permanentă, pentru că fac parte întotdeauna din experienţa şi gândirea 
liturgică a Bisericii. Obiceiul canonic poate fi înţeles ca „fiind expresia 
experienţei ecleziale receptată tacit prin consensul unanim al Bisericii”,19 
atât al clericilor, cât şi al credincioşilor. 

Obiceiul juridic reprezintă un izvor important al dreptului canonic, 
acesta deosebindu-se de colecţia de canoane. Sfinţii Părinţi subliniază 
caracterul de obligativitate al obiceiului, alături de legile de stat, de 
hotărârile sinoadelor endemice, panortodoxe, tipicurile bisericeşti, colecţiile 
de canoane, jurisprudenţa, părerile şi interpretările canoniştilor. Dar, pentru 
ca obiceiul să devină un izvor al dreptului sau să devină activ în Biserică, el 
trebuie să conţină sau să exprime adevărul, în sens contrar el nu poate avea 
nicio putere şi nicio importanţă în viaţa Bisericii, indiferent de vechimea lui 
(consuetudo sine veritas vetustas erroris est),20 fiind lipsit de canonicitate. 

Astfel, obiceiul de drept bisericesc a fost o altă pârghie importantă în 
organizarea Bisericii primare. Obiceiul juridic sau obiceiul de drept a fost 
însă norma care a conferit canonicitate tuturor principiilor de organizare 
existente în Biserica primară.21 Canonicitatea unei rânduieli bisericeşti, 
adică a unei norme de organizare şi conducere, s-a întemeiat pe textul 
legilor religios-morale, ca legi pozitive, şi pe obiceiul consacrat prin practica 
îndelungată,22 care i-a conferit putere de lege scrisă. În general, mai toate 
principiile şi normele canonice s-au dezvoltat din obiceiul de drept; de 
exemplu, principiul autocefaliei în epoca apostolică constituia un obicei de 
drept,23 şi ulterior i s-a dat puterea de principiu fundamental datorită 
învestirii cu forţă şi prestigiu de cea mai înaltă autoritate ecleziastică, 
Sinodul Ecumenic. 

Un alt izvor de drept canonic este identificat în materia dreptului 
natural. Interferenţa dreptului canonic şi a dreptului natural împiedică o 

 
18 IBIDEM, p. 147. 
19 PATRICIU VLAICU, Canon şi libertate, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2013, p. 48. 
20 PETRE COMAN, ,,Problema obiceiului de drept în sfintele canoane”, în „Studii 
Teologice”, XXI (1969), nr. 5-6, pp. 401-402. 
21 COSMIN SANTI, ,,The Legal Status of the Church during the Union of Romanian 
Principalities” in „Teologia”, 78 (2019), nr. 1, p. 118. 
22 IORGU D. IVAN, ,,Preocupări şi studii de drept canonic”, în „Studii Teologice”, XX 
(1968), nr. 5-6, p. 416. 
23 COSMIN SANTI, „Aspecte teoretice şi jurisprudenţă în materie canonică privind 
problema autocefaliei bisericeşti”, în Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea noului drept 
român, Academia Română, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2019, p. 249.  
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opoziţie fundamentală de principii, pentru că ea nu exclude raportarea lor la 
o sursă comună, legea divină. Legea divină sau legea veşnică „este din 
veşnicie întrucât există din veşnicie în conştiinţa şi voinţa divină; e lege 
temporală, întrucât rămâne împărtăşită creaturilor ca un principiu intern al 
mişcării şi al activităţii acestora”.24 Această lege este condiţia obiectivă şi 
primordială pentru existenţa ordinii morale, a dreptului şi a dreptăţii în 
general, temelia şi izvorul tuturor legilor care asigură întregii creaţii ordinea 
naturală, firească, fiinţială, ontologică şi morală. În acest sens, legea divină 
inspiră într-un mod diferit dreptul natural şi dreptul canonic pentru a facilita, 
în fiecare epocă şi în orice spaţiu, misiunea pastorală a Bisericii în societate.  

Legea este veşnică pentru că este dată de Dumnezeu şi cum El este 
veşnic şi legea este veşnică. Ea conţine prin anticipaţie, în intelectul divin, 
toate formele creaţiei, ea fiind gândirea înţelepciunii divine.25 Legea divină 
reprezintă rânduiala judecăţilor lui Dumnezeu, care chivernisesc întreaga 
iconomie. Din punct de vedere al scopului, legea veşnică este o realitate 
dinamică prin care Dumnezeu exersează o influenţă asupra tuturor 
oamenilor şi a întregii creaţii pentru a le atrage la Sine, pentru a le purta de 
grijă prin acţiunea providenţei divine, împlinind astfel finalitatea lor.  

Majoritatea dezvoltărilor juridice actuale implică un anumit grad de 
spiritualizare a legii, în conformitate cu voinţa divină. Sistemele juridice 
evoluează prin spiritualizare în mai multe moduri diferite, cum ar fi: 
promovarea dematerializării sistemului juridic, încurajarea limitării 
dominaţiei, inspirarea reducerii forţei sau coerciţiei, stimularea primatului 
comuniunii şi iubirii între oameni, provocând o interacţiune mai puternică 
între oameni şi mediul înconjurător,26 şi mai ales creşterea respectului 
pentru lege şi sistemele juridice.    

Noua formă a dreptului canonic a intrat într-un proces osmotic, mai 
ales după epoca Împăratului Justinian, prin interpretarea dreptului de stat cu 
cel canonic şi se ajunge până la nivelul în care dreptul bizantin27 capătă 
două dimensiuni, dreptul laic propriu-zis şi dreptul bisericesc sau canonic. 
În tot acest proces de transformare şi dezvoltare a sistemului de drept 
canonic se conturează normele juridico-canonice practice, dar se 
fundamentează şi se sedimentează şi principiile canonice, care fac parte din 
tradiţia canonică şi în baza cărora se interpretează şi se elaborează întreaga 
operă canonică a Bisericii.  

 
24 ÎPS IRINEU POPA, op. cit., p. 22. 
25 IBIDEM, p. 55. 
26 RAFAEL DOMINGO, ,,Why Spirituality Matters for Law: An Explanation”, in ,,Oxford 
Journal of Law and Religion”, 2019, no. 8, p. 339. 
27 LIVIU STAN, ,,Obârşia şi dezvoltarea istorică a Dreptului”, în Biserica şi Dreptul. Vol. 
I. Teologia Dreptului, Ed. Andreiana, Sibiu, 2010, p. 71. 
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Acum se formulează şi se statuează în conştiinţa şi tradiţia canonică, 
prin autoritatea şi universalitatea Bisericii întrunită în concilii sau sinoade 
generale, principiile fundamentale canonice, studiate, analizate şi sintetizate 
de studiul ştiinţei dreptului canonic în principii de drept cu fond dogmatic şi 
juridic, şi principii cu fond simplu juridic, care stau la baza întregului sistem 
juridico-canonic şi a întregii legislaţii canonico-bisericeşti.  

Din acestea rezidă o serie de norme canonice, unele practice, care 
cuprind teme din domeniul disciplinei clerului, a mirenilor sau laicilor, a 
monahilor, dispoziţii canonico-juridice cu privire la administrarea Sfintelor 
Taine, norme privitoare la post, dar şi norme speciale cu privire la 
căsătoriile mixte şi altele care au frământat viaţa Bisericii încă de la început 
şi până astăzi. Normele de drept după care se conduce Biserica, compun un 
sistem şi un domeniu de drept deosebit de dreptul care îşi are originea şi 
însemnătatea de la autoritatea statală.28 De aceea, dreptul canonic, ca şi alte 
ramuri de drept, are o evoluţie dinamică, care ţine cont de viaţa şi 
schimbările sociale, pentru că membrii Bisericii fac parte din societatea care 
se află într-o continuă transformare, iar dreptul canonic trebuie să răspundă 
şi să găsească soluţii potrivite pentru o bună rânduială în spaţiul şi 
comunitatea eclezială spre împlinirea scopului ultim al omului şi al 
Bisericii. 

 
Instituţiile juridico-canonice ale dreptului bisericesc 
Pe lângă normele de drept, în cadrul dreptului canonic apar şi se 

dezvoltă instituţiile juridice specifice. Ştiinţa dreptului bisericesc trebuie să 
despartă instituţiile juridice de cele nejuridice din Biserică şi să se ocupe atât 
de cele care privesc învăţătura de credinţă, cât şi de cele privitoare la 
ştiinţele juridice. 

Din punct de vedere teoretic, instituţia juridică reprezintă „totalitatea 
normelor juridice organic legate, aparţinătoare a unei ramuri de drept, norme 
ce reglementează un grup de relaţii sociale înrudite, după metoda de 
reglementare specifică ramurii respective”.29 În timp ce norma juridică se 
particularizează prin caracterul ei specializat, instituţia juridică este mai 
mult decât o normă juridică, care are un caracter obiectiv şi generalizat. 
Instituţia juridică este un complex de norme având în vedere realizarea unui 
scop, într-un anumit spirit,30 şi astfel constituie un întreg, un tot unitar în 
ramura de drept respectivă, pe baza principiilor comune.  

 
28  I.S. BERDNIKOV, ,,Dreptul bisericesc”, în ,,Biserica Ortodoxă Română”, XIV (1891), 
nr. 7-12, p. 903. 
29 NICOLAE POPA, Teoria generală a dreptului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 66. 
30 SOFIA POPESCU, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 
211. 
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Instituţiile juridico-canonice nu se detaşează de celelalte instituţii ale 
altor ramuri de drept, ci conlucrează şi se sprijină reciproc în cadrul 
sistemului unitar de drept. Instituţiile religioase şi-au însuşit forme şi 
rânduieli specifice instituţiilor politice, precum formă şi fond juridic, dar 
păstrându-şi totuşi specificitatea şi trăsăturile caracteristice. 

Instituţiile religioase se prezintă sub două aspecte fundamentale: 
a) sub formă de cult; 
b) sub formă de organizaţie socială.31 
Instituţia religioasă desemnată de forma cultului, se referă la 

exteriorizarea credinţei, cu scopul de a cultiva legătura cu divinitatea, pentru 
a i se da cinstirea cuvenită, de a relaţiona cu aceasta spre a primi protecţie, 
dar mai ales spre a ajunge la mântuirea personală şi dobândirea vieţii 
veşnice. Aspectul extern al cultului, adică exteriorizarea forului intern al 
credinţei în cadrul cultului religios se poate realiza prin acte externe sau 
gesturi rituale sau liturgice precum: gestul spontan (închinăciuni, lacrimile 
pocăinţei, sărutarea celor sfinte), cuvântul exprimat mai ales prin rugăciune, 
predicile sau cuvântările pentru transmiterea învăţăturii de credinţă şi 
cântarea, care este o formă de laudă a divinităţii şi de transpunere a omului 
într-o stare potrivită şi diferită faţă de viaţa cotidiană. Raportul intrinsec 
dintre cele trei elemente, gest, cuvânt şi cântare ca manifestare a cultului, 
acest act complex poartă numele de rit religios, în centrul căruia stă 
Liturghia, cea mai complexă slujbă şi mod de viaţă autentic creştin, aceasta 
constituind cea mai închegată formă de organizare instituţională religioasă. 

În ceea ce priveşte aspectul de organizaţie socială, prima formă de 
organizare instituţională a Bisericii a fost apariţia celei mai mici unităţi 
sociale creştine, numită enorie, care s-a modelat după comunitatea de cult şi 
care a prins consistenţă organizatorică în jurul Sfintei Liturghii,32 a 
comunităţii adunate în comuniune euharistică, de rugăciune şi de iubire. 

Între elementele care intră în structura Bisericii se numără atât legile 
şi instituţiile juridice ale Bisericii, precum şi întreaga ordine juridică şi 
canonică a Bisericii care leagă toate celelalte elemente. 

Elementul instituţional al dreptului canonic include subiecţi de drept 
canonic, adică oameni cu personalitate juridico-canonică: clerici, mireni şi 
călugări. De asemenea, Biserica reprezintă comunitatea şi organismul 
divino-uman instituit de Dumnezeu, dar şi societatea umană, unită în cadrul 
Ortodoxiei Universale, având la bază învăţătura creştină revelată, ierarhia 
bisericească şi Sfintele Taine. 

 
31 LIVIU STAN, ,,Instituţie şi instituţionalizare în viaţa bisericească. Importanţa şi 
actualitatea problemei”, în Biserica şi Dreptul. Vol. I. Teologia Dreptului, Ed. Andreiana, 
Sibiu, 2010, pp. 84-85. 
32 IBIDEM, pp. 86, 89, 92. 
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Elementul normativ al sistemului de dreptul canonic include 
poruncile biblice şi sfaturile evanghelice, regulile, normele, canoanele, 
regulamentele Bisericilor Ortodoxe locale, obiceiurile de drept sau dreptul 
cutumiar, jurisprudenţa canonică, adică autoritatea lucrului judecat de către 
instanţele bisericeşti şi alte hotărâri de reglementare, elaborate şi aprobate 
de autoritatea canonică a Bisericii. Aici se include şi legislaţia laică statală 
internă şi internaţională, care reglementează problemele privind libertatea 
conştiinţei, a gândirii, a convingerilor şi a religiei, legalitatea statutului 
organizaţiilor religioase etc. 

Elementul dogmatic sau doctrinar se bazează pe atitudinea şi 
prescripţiile dreptului canonic care aplică regulile de conduită morală sau de 
dreptate divină. Gândirea şi conştiinţa canonică şi juridică eclezială se 
bazează pe ideea de bunătate, iubire, dreptate, unitate, milă şi slujire. 
Conştiinţa canonică şi juridică implică nu numai cunoaşterea preceptelor 
religioase, ci şi înţelegerea semnificaţiei lor, a credinţei în justiţia şi originea 
lor dumnezeiască. 

Un comportament pozitiv şi moral în dreptul canonic, precum şi în 
cel civil, care să asigure ordinea canonică-morală, respectiv ordinea juridică, 
se poate datora mai multor motive, precum: respectarea sinceră a 
preceptelor canonice; respectarea obişnuită a legii; punerea în aplicare a 
regulilor în solidaritate cu alte persoane (conformism); teama de pedeapsă 
(puterea coercitivă a statului) sau divină prin teama de Dumnezeu, care 
trebuie înţeleasă nu în sens de teroare, frică sau angoasă, ci sub forma 
respectului şi „începutului înţelepciunii” (Ps. 110, 10). Ordinea canonică-
morală şi disciplina internă a Bisericii nu este asigurată sau restabilită de 
către autorităţile statului, ci intră în competenţa şi atribuţiile autorităţii 
canonice şi a instanţelor bisericeşti, ştiut fiind faptul că Biserica a fost, este 
şi va rămâne întotdeauna autonomă faţă de stat, potrivit învăţăturii de 
credinţă, preceptelor morale şi tradiţiei sale canonice, fiind totodată un 
principiu constituţional (art. 29, alin. 5 din Constituţia României). 

Reglementările normelor şi instituţiilor canonice au acelaşi scop, 
adică mântuirea omului, păstrarea unităţii şi a concilierii Bisericii şi 
protecţia principiilor fundamentale dogmatice şi morale. Toate aceste norme 
şi reglementări canonice ale Bisericii se aplică de autoritatea eclezială 
conform tradiţiei şi conştiinţei canonice, prin instituţia canonică a acriviei şi 
iconomiei sau pogorământului. 

Iconomia desemnează acea instituţie şi procedură canonico-juridică 
prin care se aplică în anumite condiţii o derogare, temporară sau 
permanentă, de la o prescripţie sau normă canonică, avându-se în vedere 
întotdeauna binele spiritual şi moral al celui asupra căruia se aplică sau al 
Bisericii întregi. Autoritatea canonică este nevoită să penduleze între 
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aplicarea cu acrivie a canoanelor şi între apelarea la principiul iconomiei 
canonice.  

Părintele Prof. Dumitru Stăniloae vorbeşte despre iconomie ca 
libertate şi drept al Bisericii: ,,Iconomia reprezintă o libertate a Bisericii în 
comportarea ei. O libertate pentru a sluji cât mai mult cu folos mântuirii 
sufletelor. Este o libertate de la acrivie ca regulă generală. Dar nu o 
libertate absolută, întrucât Biserica nu poate face excepţie pentru orice de la 
regula acriviei. În cazul acesta acrivia nu ar mai fi regulă (…) Numai prin 
iconomie, înţeleasă ca excepţie liberă de la acrivie, ca act de liberă 
suspendare a acriviei, se pune în evidenţă libertatea Bisericii în practicarea 
iconomiei. Libertatea pentru modul iconomiei, înseamnă şi libertatea pentru 
modul acriviei”.33 Aplicarea principiului iconomiei este unul specific 
Ortodoxiei, fiind indicatorul armoniei dintre lege, disciplină şi dogmă, însă 
folosirea acestuia trebuie să se facă cu discernământ şi responsabilitate faţă 
de ordinea şi disciplina creştină, pentru a împăca asprimea legilor cu 
necesităţile şi realităţile vieţii,34 şi scopul general al normelor bisericeşti cu 
nevoile excepţionale ale credincioşilor. 

 
Concluzii 
Dreptatea umană administrată în Biserică de urmaşii Sfinţilor 

Apostoli trebuie să se bazeze pe ideea dreptăţii divine, care corespunde 
naturii eclesiologice şi soteriologice a Bisericii. Dreptatea trebuie privită ca 
rânduiala lucrării dumnezeieşti, raport în carte Dumnezeu intră cu omul, 
chip al Creatorului, chemat la asemănare şi desăvârşire. 

Viaţa canonică şi juridică bazată pe normele dreptului canonic, 
include întreaga gamă de fenomene juridice necesare pentru a confirma 
ideea de independenţă a sistemului juridic canonic prin raportarea la dreptul 
canonic şi la relaţiile juridice, la conştiinţa juridică canonică şi cultura 
juridică,35 la gândirea juridică canonică şi instituţiile bisericeşti cu funcţii 
judiciare şi administrative. Dreptul nu decurge dintr-un principiu metafizic, 
nici din esenţa omului sau din voinţa sa suverană şi liberă,36 ci este o stare 
de fapt, în care sancţiunea şi protecţia unor anumite activităţi, menţin 
solidaritatea necesară vieţii în societate. 

 
33 DUMITRU STĂNILOAE, ,,Iconomia în Biserica Ortodoxă”, în ,,Ortodoxia”, XV (1963), 
nr. 2, pp. 153-154. 
34 GHEORGHE CRONŢ, ,,Iconomia în dreptul canonic ortodox”, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, LX (1937), nr. 1-2, pp. 447. 
35 IGOR OBOROTOV, ,,The Concept and Features of legal system of Canon Law”, in 
„Young Scientist”, no. 12/2015, pp. 110-113. 
36 JEAN CRUET, La vie du droit et l'impuissance des lois, Ed. Ernest Flammarion, Paris, 
1908, pp. 180-181. 
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De aceea, dreptul canonic este numit dreptul care a fost format în şi 
pentru Biserică şi este sancţionat de autoritatea canonică,37 trebuind să se 
limiteze la relaţiile bisericeşti. 

„Conştiinţa Bisericii nu poate să se împace cu gândul adaptării 
mecanice la viaţa modernă, căci aceasta ar însemna înfrângerea ei de către 
viaţa modernă. Pornind din profunzimile şi esenţa ei, Biserica încearcă să 
descopere în mod creator acele forme de existenţă istorică unde învăţăturile 
dogmatice se pot întruchipa cât mai deplin. Noile forme de viaţă istorică 
presupun o lucrare canonică creatoare. Biserica nu poate vieţui doar cu 
legislaţia canonică existentă, care de fapt este legislaţia Bisericii Bizantine 
sporită cu deciziile Bisericilor Locale. Biserica are dreptul să-şi săvârşească 
lucrarea canonică creatoare în toate timpurile, nu doar într-o perioadă de 
timp anume. Cu cât este mai întins domeniul lui jus humanum în Biserică, 
cu atât mai neprielnice devin formele istorice ale existenţei Bisericii, iar 
pentru esenţa Bisericii devine cu atât mai anevoios să străbată prin ţesătura 
istoriei. Pătrunzând în Biserică, legea omenească tinde să prefacă Biserica 
dintr-un organism divino-uman plin de har într-o instituţie juridică. Bine 
cunoscutul stadiu de dezvoltare numit instituţionalism ecleziastic ameninţă 
să pervertească în mod vădit viaţa bisericească, căci ameninţă să nimicească 
vieţuirea în har a Bisericii”.38 

Conştiinţa canonică a Bisericii este o parte din conştiinţa de sine a 
Bisericii. În conţinutul ei intră nu numai întreaga învăţătură de credinţă, ci şi 
toate rânduielile ei de organizare şi conducere, ca şi cele de manifestare a 
credinţei şi de comportare a credincioşilor ei în raporturile sociale interne, 
raportate la relaţia cu Dumnezeu şi exprimat în mod clar prin cultul creştin. 
Conştiinţa canonică dă expresie canonicităţii, adică modului de trăire a 
credinţei şi modul de lucrare a harului, organizării şi conducerii vieţii 
bisericeşti prin canoane şi legi, dar şi prin obiceiul ei juridic.  

Ceea ce dă Bisericii creştine caracter de veşnicie şi infailibilitate este 
divinitatea învăţăturilor şi preceptelor sale evanghelice, iar ca forţă 
exterioară, ca organizaţie vie şi lucrătoare de-a lungul veacurilor şi în chip 
universal, este extensiunea socială a Trupului lui Hristos, manifestată sub 
aura timpului liturgic între acum şi pururea, tăria puterii fiind organizaţia sa 
juridică, respectul principiilor fundamentale care stau la temelia organizaţiei 
sale şi îmbinarea acestor principii cu nevoile timpului,39 printr-o legislaţie 
concepută temeinic şi adecvată împrejurărilor istorice, sociale şi religioase. 

 
37 N. FALCK, Cours d'introduction générale à l'étude du droit ou Encyclopédie juridique, 
Thorel, Paris, 1841, pp. 238-239. 
38 NIKOLAI AFANASIEV, Canoane şi conştiinţă canonică, traducere de Constantin 
Făgeţean, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2005, p. 48. 
39 CONSTANTIN DRON, Valoarea actuală a canoanelor, Ed. Doxologia, Iaşi, 2016, p. 
124. 
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Aşadar, dreptul canonic sau dreptul bisericesc a intrat în circuitul 
juridic al vieţii sociale ca un nou subiect de drept, cu un sistem de valori şi 
norme religios-morale, născându-se un drept propriu de sine stătător, prin 
asimilarea unor principii şi norme pe care şi le-a împropriat şi adaptat noilor 
sale nevoi religios-ecleziastice, dar şi social-juridice, proces aplicabil şi 
viceversa, adică dreptul laic sau statal şi-a însuşit de-a lungul timpului 
principii şi norme specifice dreptului canonic. Totuşi, dreptul canonic 
(teologia dreptului) rămâne un sistem de drept sacru cu ajutorul căruia 
organismul divino-uman al Bisericii a străbătut negura timpului depăşind 
toate încercările şi vicisitudinile istoriei, pentru a da o dimensiune sacră şi 
veşnică vieţii omului, fiind un etalon universal valabil al orânduirii societăţii 
religioase şi civile indiferent de loc şi de timp, un hic et nunc etern şi un 
modus vivendi autentic.  

Suntem conduşi în mod firesc să solicităm dreptului bisericesc un loc 
independent în sistemul general de drept. De aici, cele două mari diviziuni 
ale dreptului în dreptul canonic sau bisericesc şi civil, două direcţii care se 
contopesc în noţiunea generală de drept. Aceste două drepturi, atunci când 
avem în vedere doar destinele religioase ale omului, sunt ambele numai 
mijloace. Dar, în timp ce scopul religios rămâne întotdeauna pentru Biserică 
principala dimensiune, pentru că a admite o Biserică şi a-i atribui doar un 
scop pământesc este în mod evident o contradicţie şi o greşeală, dreptul este 
chiar scopul existenţei Statului, imediat ce se ia în considerare doar limitarea 
sa temporală. Dreptul bisericesc, dimpotrivă, trebuie să aibă acelaşi caracter 
ca Biserica şi să se bucure, în faţa oricărei autorităţi temporale, de aceeaşi 
independenţă ca şi dreptul unui stat faţă de legea altui stat. Din acest punct 
de vedere, dreptul Bisericii este, la fel ca oricare altul, un drept public şi 
poate pretinde aceeaşi independenţă.40 Prin urmare, există un drept canonic 
şi un drept civil şi ambele fac parte din sistemul general de drept. Însă, 
dreptul canonic este atipic din acest punct de vedere, pentru că este parte 
atât a dreptului public în ceea ce priveşte rolul şi importanţa publică a 
instituţiei Bisericii, prin raportul acesteia cu statul, prin legislaţia de stat 
specifică cu privire la viaţa Bisericii, având în vedere interesul general al 
societăţii religioase, cât şi a dreptului privat, pentru că reglementează 
raporturile interne ale vieţii Bisericii, legăturile şi raporturile juridico-
canonice ce iau naştere între membrii acesteia, desemnate de egalitatea 
subiectelor raportului juridic. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea 
Bisericii Ortodoxe Române, prevede faptul că Biserica este persoană 
juridică de drept privat şi utilitate publică.41 Acest lucru este prevăzut şi în 

 
40 F.H. VERING, Droit canon, I, Paris, 1879, pp. 22-23. 
41 Art. 41, alin.1 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe 
Române, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 
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art. 8, alin. 1 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor.  

Întreg sistemul de norme al Bisericii, poruncile Legii Vechi ca şi ale 
Legii Noi, reprezintă imperativul divin, care este exprimat prin, însuşirea 
vieţii ca viaţă, a modului de acţiune (gândire, dispoziţie afectivă, 
comportament) pe care îl numim iubire,42 iar această perspectivă este 
confirmată şi de ceea ce numim disciplina sau legislaţia canonică a Bisericii. 
Astfel, întreg sistemul de norme religioase şi pastorale, reprezintă însuşirea, 
promovarea şi vindecarea vieţii prin buna funcţionare sau restaurarea 
capacităţii de a iubi, singura dimensiune şi perspectivă care trebuie să se 
indentifice cu rostul şi scopul Bisericii, ca Împărăţie a lui Dumnezeu pe 
pământ, pentru evitarea rănirii legii şi a împlinirii voinţei Creatorului. 

Prin urmare, modelul şi izvorul ambelor sisteme de drept este 
Mântuitorul Hristos, legea desăvârşită şi izvorul legii, care nu poate fi 
niciodată abrogată, modificată sau perfecţionată, El este modelul suprem al 
oricărui drept şi dreptate, „Care ne-a fost dat nouă drept lege veşnică şi 
finală şi testament credincios, căruia nu-I poate urma nicio altă lege, niciun 
precept şi nicio poruncă”,43 lege veşnică şi alianţă nouă pentru toată lumea, 
„căci din Sion va ieşi legea (nomos) şi Cuvântul (logos) Domnului din 
Ierusalim” (Miheia 4, 2). 
 
Abstract: The Importance of Sources and Juridical Institutions in the 
Development of the Orthodox Canon Law 
The canon law or the church law designates a legal system complementary 
to the state or secular law. There have been throughout time various 
interferences between the church or canon legislations and the secular, 
profane or state legislations. The science of the canon law forms part of the 
group of juridico-theological sciences, as it has competence in both juridical 
and theological matters. Part of the divine law, the canon law is superior to 
the positive law, with reverberations in the natural law, and relates to the 
juridical branches of the secular law such as: constitutional law, labor law, 
civil law, procedural law, international law, administrative law and financial 
law, through the mixed juridical institutions. The specificity of the canon 
law, its emergence and use inside the Church, as part of its mission and 
pastoral side, differentiates it from all other branches of the law. The canon 

 
4768/2007 şi recunoscut prin H.G. nr. 53 din 16 ianuarie 2008, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008. 
42 SEBASTIAN MOLDOVAN, ,,Imperativul (normă, lege, poruncă, ordine, rânduială, 
disciplină, autoritate). O perspectivă onto-teologică”, în ,,Revista Teologică”, 97 (2015), nr. 
2, pp. 130-131. 
43 SF. JUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL, ,,Dialogul cu iudeul Trifon”, în Apologeţi de 
limbă greacă, col. PSB, vol. 2, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 103.  
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law is seen as an individual and independent juridical system. The Christian 
teachings lie to the bases of the canon law, whereas the foundation of the 
secular law is the conception on life and the world, conception which may 
be materialistic or idealistic. The canon law deals with the relationships 
among people within the Church. The Church has turned to a legal system 
for reasons of social and practical nature, as its visible appearance and 
historical existence, its members who used to live and were citizens of a 
state of politico-juridical order, the exigencies of the times and the era when 
the Church was established, they all determined the Church to adopt a 
unique juridical system in order to protect its members and their particular 
interests, both inside and outside, in the relations with the state power and 
the authority under which jurisdiction it conducted its activities. 
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Promotori ai traducerilor din limba greacă în siriacă şi arabă 
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Faptul că traducerea sistematică s-a bucurat de o adevărată 

promovare în cadrul societăţii orientale se vede, în general, din răspândirea 
ei rapidă şi din faptul că acele traduceri vor dăinui peste veacuri. Pentru a 
înţelege mai bine ce tip de societate a fost aceasta în cadrul căreia s-a putut 
dezvolta transmiterea filosofiei greceşti este necesar să prezentăm cele mai 
importante grupuri sociale ce au contribuit la promovarea şi dezvoltarea 
mişcării traducerilor sistematice. 

Baza de la care trebuie să pornim în catalogarea acestor grupuri 
trebuie să fie în principal de ordin social şi abia mai apoi de ordin etnic sau 
religios, bineînţeles fără ca unul să excludă pe celălalt.  

Astfel, din punct de vedere social este posibil să identificăm patru 
grupuri majore ce au contribuit la traducerea sistematică prin sponsorizarea 
acesteia:  

- califii împreună cu rudele apropiate ale acestora; 
- cei ce activau la curtea imperială;  
- oficiali ai statului şi conducători ai armatei; 
- savanţi şi oameni de ştiinţă.2 
 
Califii şi familiile lor 
Cel mai important grup social ce a promovat traducerile sunt 

bineînţeles cei ce conduceau în acea vreme. Aceştia, realizând că prin 
traducerea filosofiei greceşti îşi pot întări puterea de a conduce şi pot 
demonstra legitimitatea de a fi la conducerea imperiului, au iniţiat mai multe 
astfel de traduceri. 

Al-Mansur, fondatorul Baghdadului, cel de-al doilea calif abasid şi 
adevăratul fondator al califatului abasid, împreună cu politica lui, este 
creditat ca fiind iniţiatorul şi promotorul mişcării de traducere.  

În ceea ce priveşte cultura abasidă avem mărturii de la doi istorici 
care atestă că al-Mansur este cel care a iniţiat traducerile din diferite culturi 

 
1 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 GUTAS D., Greek Thought, Arabic Culture – the Graeco-Arabic Translation Movement 
in Bagdad and Early Abassid Society (2nd-4th / 5th-10th centuries), ed. Routledge, 1998, 
pp. 121-122. 
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în limba arabă. Pe de o parte îl avem pe istoricul al-Masudi (d. 956) şi care 
face referire la o conversaţie dintre califul al-Qahir şi un istoric al vremii 
sale; iar pe de altă parte îl avem pe istoricul andaluzian Said (d. 1070).3  

Scrisoarea la care face referire al-Masudi şi cuprinde corespondenţa 
dintre al-Qahir şi istoricul Muhamad ibn Ali al-Abdi ne demonstrează că 
califul al-Mansur a fost un promotor al traducerilor în limba arabă. Se 
menţionează că al-Mansur este primul calif care a favorizat pe astrologi şi a 
promovat traducerea de opere astronomice din pahlavi în arabă. Totodată 
menţionează şi că multe alte lucrări din limba greacă, pahlavi, neo-persană 
sau siriacă au fost publicate şi studiate în bibliotecile ce au fost înfiinţate în 
timpul acestuia. Istoricul andaluzian Said menţionează în lucrarea sa că 
„primul dintre arabi care a cultivat ştiinţele a fost al doilea calif, Abu Jafar 
al-Mansur”.4  

În afară de aceste surse sunt alte menţiuni în cadrul lucrărilor 
traduse prin care se arată că al-Mansur a fost cel care le-a finanţat. Se pare 
că al-Mansur a finanţat traducerea a numeroase lucrări din limba greacă, în 
domeniul medicinii, cerându-i aceasta medicului său, Ghirghis ibn Buhtisu. 
Ibn an-Nadim menţionează că al-Bitriq a fost finanţat de către califul al-Mansur 
să traducă anumite cărţi.5 

Inteligenţa şi abilităţile politice ale lui al-Mansur sunt recunoscute de 
către toţi învăţaţii moderni. Şaban, de exemplu, consideră că Abu Jafar era 
cu siguranţă un geniu în ceea ce priveşte organizarea pe termen lung a 
acţiunilor lui. Totodată, Hugh Kennedy, în Encyclopaedia of Islam, îl 
numeşte pe al-Mansur ca fiind un geniu politic ce a putut să-şi ducă la bun 
sfârşit intenţiile pe care le-a avut. Al-Mansur este descris ca fiind o persoană 
ce dorea să se implice în toate aspectele ce priveau administrarea califatului, 
indiferent dacă erau administrative, militare, economice sau culturale. Chiar 
dacă al-Mansur era o persoană inteligentă şi interesată de cultură, totuşi nu a 
studiat aproape deloc într-o şcoală ştiinţifică. Din această cauză, apare 
întrebarea: cum s-a făcut că o persoană care nu era familiară cu studiul 
ştiinţifico-filosofic a fost cea mai importantă persoană a promovării 
traducerilor ştiinţifice?6  

În acest sens, iniţiativa de a promova ştiinţele şi traducerea operelor 
ştiinţifice se poate datora interesului pe care al-Mansur l-a avut în cazul 
astrologiei. Se pare că al-Mansur a ales ziua de 30 iulie 762 ca zi în care să 
pună piatra de temelie a Baghdadului la recomandarea astrologilor ce se 
aflau la curtea sa, în frunte cu Nawbaht. Astrologia s-a infiltrat treptat în 

 
3 Gutas D., Greek Thought…, pp. 30-32.  
4 Gutas D., Greek Thought…, pp. 30-31.  
5 Gutas D., Greek Thought…, p. 31.  
6 Gutas D., Greek Thought…, p. 32.  
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viaţa publică a conducătorilor arabi ca rezultat al adoptării conceptelor 
culturale sasanide, căci nu există nicio indicaţie că în societatea arabă ar fi 
existat un interes pentru astrologie înaintea abasizilor.  

Totuşi, în afara folosirii traducerilor în scopul de a-şi întări puterea 
imperială, unii califi au cochetat ei înşişi cu studiul filosofiei. În acest sens 
califul al-Maamun, în timpul căruia mişcarea de traducere a luat cea mai 
mare amploare, este creditat el însuşi cu alcătuirea unor tratate de medicină 
şi agricultură. După venirea lui al-Mutawakkil, sursele istorice nu ne mai 
oferă o imagine clară despre modul în care familia conducătoare a promovat 
în continuare mişcarea de traducere.7  

De asemenea, o greşeală stă în faptul că mulţi istorici au fost 
înclinaţi să atribuie anumite lucrări de traducere tot perioadei de înflorire ce 
a existat sub patronajul lui Harun ar-Rashid şi a califului al-Maamun, deşi 
unele din acestea au fost elaborate în timpul altor califi. Acest lucru îl putem 
înţelege prin faptul că doreau să ofere o importanţă mai mare acelor 
traduceri ca făcând parte din perioada în care s-a tradus cel mai mult.8 

Nu trebuie însă să nu menţionăm că ultimii califi abasizi, chiar dacă 
au continuat să promoveze traducerile din filosofia greacă, totuşi avântul cu 
care s-a continuat sponsorizarea mişcării de traducere s-a diminuat faţă de 
perioada de început. La modul general, se poate observa că promovarea 
traducerilor s-a corelat în mod pozitiv în funcţie de puterea pe care califul o 
avea şi de cum a fost păstrată această putere de cei ce l-au urmat în funcţie. 
Din cauză că al-Mu'tasim nu a mai dorit să continue ideologia pe care a 
promovat-o al-Maamun şi a reorganizat armata prin recrutarea de numeroase 
trupe turceşti şi mutarea conducerii administrative a acesteia la Samarra, a 
dus în cele din urmă la decăderea puterii califului şi întărirea puterii noilor 
conducători militari. Acest fapt a dus mai apoi la moartea fiului şi 
succesorului său, al-Mutawakkil, în încercarea acestuia de a reveni la 
precedenta ideologie. După al-Mutawakkil şi până la venirea buizilor în 945 
autoritatea califului nu s-a mai ridicat la independenţa ideologică, puterea 
politică, militară şi economică ce exista în timpul lui al-Maamun. În această 
situaţie este clar că traducerile nu puteau fi folosite spre a susţine scopurile 
ideologice ale califilor ce nu mai aveau aceeaşi putere precum cei din 
perioada de început a abasizilor. Totuşi, în timpul lui al-Mutawakkil 
mişcarea de traducere precum şi celelalte studii filosofice au rămas 
dominante în cadrul vieţii culturale de la Baghdad, deşi puterea califului se 

 
7 Gutas D., Greek Thought…, p. 122. 
8 Gutas D., Greek Thought…, p. 123 - oferă un exemplu în acest sens prezentând cum 
istoricii consideră că cererea de a traduce lucrările medicale ce au fost descoperite în 
Ankyra, Amorium şi Asia Mică, adresată lui Ioan ibn-Masawayh, a fost făcută de ar-Rashid 
deşi acesta nu mai era în funcţie atunci când abasizii au ajuns în acele provincii – acest 
lucru întâmplându-se sub califul al-Mu'tasim. 
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diminuase.9 
Apogeul mişcării de traducere a fost atins în timpul celui de-al doilea 

secol de conducere a abasizilor când, prin lucrările lui Hunayn ibn-Ishaq şi 
ale asociaţilor lui, s-au tradus cele mai multe lucrări, fapt ce a condus la mai 
multe efecte pozitive: în primul rând bursele ce au fost acordate în domeniul 
traducerii au condus la cererea de a fi elaborate cât mai multe lucrări în 
domeniul ştiinţific şi filosofic în limba arabă, astfel încât tot mai mulţi 
oameni de ştiinţă erau plătiţi în acest scop.  

În acest context nu putem vorbi de faptul că scăderea puterii califului 
ar fi condus la scăderea sponsorizării traducerilor filosofice; ci din contră, 
faptul că traducerile au condus la dezvoltarea şi formarea unei noi elite 
intelectuale a generat şi mai multe fonduri din partea califilor care doreau să 
plătească spre a fi traduse anumite lucrări. Astfel, califul al-Mutadid (892-
902) se pare că a fost interesat în mod special de ştiinţele eline. Acesta era 
un cunoscător al limbii greceşti pe care a preluat-o pe filieră maternă şi, 
totodată, era un apropiat al unui Ishaq ibn-Hunayn şi Tabit ibn-Qurra, unii 
din cei mai importanţi traducători ai vremii. El i-a cerut, de asemenea, lui 
Yahya ibn-Adi traducerea unui tratat medical, iar lui an-Nayrizi un tratat 
despre vreme. Iar fiul lui, al-Muktafi (902-908), l-a plătit pe Nayrizi spre a 
traduce o antologie ce cuprindea principiile după care se poate da o 
prognoză a vremii.10 

În afara califilor, prinţii sunt menţionaţi adeseori ca şi cei care 
plăteau pentru dezvoltarea activităţii ştiinţifice şi filosofice. Cel mai faimos 
dintre aceştia este Ahmad, fiul lui al-Mutasim, ce a fost ucenic al filosofului 
al-Kindi. Cel mai probabil, Ahmad i-a cerut lui al-Kindi să corecteze 
traducerea arabă pe care ibn-Naima a făcut-o la lucrarea numită Theologia 
lui Aristotel, lucrare ce cuprinde ultimele trei cărţi din Enneadele lui Plotin. 
Chiar dacă era apropiat de al-Kindi, Ahmad l-a plătit spre a traduce anumite 
lucrări matematice şi astronomice şi pe Qusta ibn-Luca: Sferica a lui 
Teodosie, Ridicarea şi coborârea stelelor a lui Autolycus şi o lucrare a lui 
Hero din Alexandria.11 

La un secol după Ahmad, Gafar, fiul califului al-Muktafi, un 
cunoscător al lucrărilor astronomice prin intermediul astronomului al-Battani, 
pe care l-a cunoscut în tinereţe, este menţionat ca şi cel care l-a ajutat pe Ibn 
an-Nadim la citarea lucrărilor astronomice spre a fi menţionate în lucrarea 
Fihrist.12  

  

 
9 Gutas D., Greek Thought…, p. 124.  
10 Gutas D., Greek Thought…, p. 125.  
11 Gutas D., Greek Thought…, p. 126.  
12 Ibn an-Nadim, Fihrist II, 131, p. 275. 
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Nobili 
Pe lângă califi şi familiile acestora, trebuie amintiţi şi cei ce erau 

apropiaţi ai curţii imperiale, nobilii ce erau adesea numiţi buni companioni. 
Aceştia făceau parte din elita intelectuală a curţii şi prin prisma statutului lor 
social, dar şi prin prisma faptului că erau interesaţi să plătească pentru 
dezvoltarea culturală spre a fi cât mai bine priviţi în cadrul societăţii de la 
Bagdad.13 

Unul dintre cei mai de seamă nobili din acea vreme este fără îndoială 
ucenicul lui al-Kindi, viitorul filosof Ahmad ibn at-Tayyib as-Sarahsi (cca. 
835-899). As-Sarahsi a fost profesorul personal pentru nepotul lui al-
Mutawakkil, viitorul calif al-Mutadid. În timpul domniei acestuia i-a devenit 
califului curtean apropiat. În ciuda faptului că din cauza anumitor intrigi a 
murit în chip suspect, în cursul vieţii sale a fost un promotor al ştiinţelor 
filosofice eline.14 

Nobilii ce au activat pe lângă curtea califului proveneau din diferite 
sfere sociale şi erau ridicaţi la acest rang de apropiat al califului din motive 
diferite. Cele două extreme sunt foarte bine ilustrate dacă ne referim la 
următoarele cazuri: al-Fatah ibn Haqan şi Banu Munaggim.  

Al-Fatah ibn Haqan era fiul unui soldat turc, ce a fost conducătorul 
gărzii personale a califului al-Mutasim. El a crescut la curte, copilărind cu 
fiul lui al-Mutasim, viitorul calif al-Mutawakkil, cu care a devenit prieten 
apropiat. Şi în timpul domniei lui al-Mutawakkil a rămas un om de vază al 
califului conducând un salon dedicat intelectualilor vremii. Prin prisma 
bogatei sale biblioteci şi prin promovarea profundă a studiului literar şi 
filosofic va rămâne una din figurile de faimă de la curtea abasidă.15  

Pe de altă parte avem familia Banu Munaggim, o familie persană ce 
se trăgea din foştii miniştri ce au activat la curtea regalităţii persane sasanide. 
Aceştia au fost aduşi la curte pentru prima dată de califul al-Mansur ca şi 
astrologi, şi au rămas ca şi curteni timp de şase generaţii, timp în care au 
sponsorizat mai multe lucrări de traducere. Unul dintre membrii acestei 
familii, Ali ibn-Yahya, este cel care l-a însărcinat pe Hunayn în alcătuirea 
celebrei lucrări intitulate Scrisoarea, căruia îi suntem datori pentru 
inventarierea traducerilor operelor lui Galen.16  

 
Oficiali ai statului şi conducători ai armatei 
Secretarii administraţiei abaside şi funcţionarii statului au constituit 

 
13 Chejne A., The Boon-Companion in Early Abbasid Times, în Journal of the American 
Oriental Society, 1965, pp. 327-335. 
14 Rosenthal F., Ahmad b. at-Tayyib as-Sarahsi, New Haven, American Oriental Society, 
1943. 
15 Gutas D., Greek Thought…, p. 128.  
16 Gutas D., Greek Thought…, p. 128. 
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de la început unul dintre cele mai importante grupuri sociale care au 
promovat traducerile din limba greacă şi elaborarea de lucrări noi bazate pe 
aceste traduceri. Califii din prima parte a erei abaside s-au bazat pe secretari 
proveniţi din spaţiul persan, model pe care l-au preluat de la curtea sasanidă 
în promovarea literaturii filosofice. Ei figurează în principal ca sponsori ai 
mişcării de traducere a operelor eline şi în special a operelor astronomice şi 
cu privire la agricultură.  

După decăderea barmachizilor, ca secretari ai califilor nu au mai fost 
numiţi persani proveniţi de la curtea sasanidă, ci s-a dorit o arabizare a 
aparatului administrativ. Ca reprezentanţi ai acestui nou curent, ce aducea 
alături de calif pe musulmanii perşi arabizaţi, se remarcă cei din familia 
tahirizilor. Generalul Tahir ibn al-Husayn a fost un promotor important al 
continuării traducerilor şi a sponsorizat multe din acestea. Nepotul acestuia, 
Ishaq ibn-Ibrahim, guvernator al Baghdadului între 829-849, este cel care l-a 
sponsorizat pe Hunayn spre a traduce o carte despre nutriţie – ce a rezultat 
în elaborarea operei Despre proprietăţile nutrienţilor, lucrare bazată pe 
operele lui Galen. De asemenea, Mansour ibn-Talha, nepot al lui Tahir şi 
guvernator de Merv şi Hwarizm, era recunoscut ca o autoritate în domeniul 
filosofiei, muzicii, astronomiei şi matematicii; şi în acelaşi timp îi este 
atribuită o lucrare medicală ce a fost amplu criticată de medicul ar-Razi.17 

Dintre secretarii musulmani perşi arabizaţi se remarcă Muhamad ibn 
abd-al-Malik az-Zayyat, care a slujit sub trei califi succesivi (al-Mutasim, 
al-Watiq, al-Mutawakkil). Deşi nu provenea dintr-o familie nobilă, căci el a 
ajuns în funcţia de la curte remarcându-se prin comerţul cu ulei, de la 
început a dorit să ajungă cât mai sus în administraţia abasidă. În acest sens, a 
sponsorizat cu mai mult de 2000 de dinari în fiecare lună pe traducătorii şi 
scribii din cadrul mişcării de traducere greco-arabă. Hunayn ni-l prezintă pe 
Muhamad ca cel care l-a însărcinat să traducă opera Despre voce a lui 
Galen.18 

Creştinii din Irak sunt cei care au fost aduşi să lucreze în 
administraţia abasidă în cel de-al doilea secol de guvernare a acesteia. 
Printre aceştia erau arabi nestorieni care pentru a ajunge în funcţie s-au 
convertit la islam, precum ilustra familie Wahb din Nagran – familie ce a dat 
numeroşi secretari, viziri şi intelectuali. Al-Qasim ibn Wahb, vizirul califilor 
al-Mutadid şi al-Muktafi l-a angajat pe Ishaq ibn-Hunayn spre a elabora o 
scurtă istorie a medicinii greceşti şi a traduce lucrarea Fizica a lui Aristotel, 
una din cele mai bune traduceri care s-au păstrat până astăzi. Fratele său 
abu-Muhamad al-Hasan a fost un matematician ce a redactat un eseu pe 
baza lucrărilor lui Euclid. De asemenea, vărul lor, Ishaq ibn Ibrahim, a scris 

 
17 Bosworth, The Tahirids and arabic culture, pp. 45-79.  
18 Ibn an-Nadim, Fihrist, 338: 16-77.  
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o lucrare despre retorică care poate fi descrisă ca o încercare de a aplica 
doctrinele eline, mutazilite şi şiite în retorica arabă.19  

 
Savanţi şi oameni de ştiinţă 
La fel de semnificativ a fost şi aportul financiar pe care l-au adus 

savanţii şi oamenii de ştiinţă în vederea traducerii textelor greceşti în scopul 
cercetării proprii. Medicii au fost printre cei mai de seamă sponsori, în 
special elita medicală nestoriană ce a activat la Gundisapur: Buhtisu, 
Maswaih, Tayfuri, dacă e să numim doar pe cei mai faimoşi. Aceştia au 
condus studiul medical din timpul dinastiei abaside la Damasc şi sunt cei 
care sunt responsabili pentru sponsorizarea traducerii celor mai multe dintre 
lucrările lui Galen în limba arabă.20  

Un rol important în promovarea traducerii de lucrări din diferite 
domenii au avut-o cei trei fii ai lui Musa ibn Sakir, un fost astronom ce a 
fost apropiat al califului al-Maamun. Se pare că Banu Musa plătea lunar 500 
de dinari lui Hunayn, Hubaiş şi Tabit ibn Qurra pentru a lucra ca  
traducători. Acest lucru este confirmat prin faptul că un întreg şir de lucrări 
medicale au fost traduse de către Hunayn şi de către nepotul acestuia, 
Hubaiş, la cererea lui Muhamad ibn Musa.  

Cel mai important sponsor în ceea ce priveşte transmiterea filosofiei 
şi ştiinţei eline dintre arabii musulmani din acea vreme rămâne fără îndoială 
al-Kindi (d. 870). Pentru a avea acces la ştiinţa elină el a sponsorizat mai 
multe traduceri şi totodată a adunat în jurul lui un cerc de persoane capabile 
să-l sfătuiască ce texte să traducă şi să-l ajute în acest sens. Al-Kindi este 
poate cel mai renumit filosof arab al perioadei abaside, unul din pionierii 
filosofiei arabe. Deoarece el însuşi nu era un fin cunoscător al limbilor în 
care se găseau lucrările filosofice, a fost nevoit să adune şi să plătească pe 
cei ce cunoşteau aceste limbi spre a avea acces la acele lucrări. Astfel a 
reuşit să adune mai mulţi savanţi ce au tradus pentru el atât din greacă, cât şi 
din siriacă diferite opere filosofice.21  

În cele din urmă, printre savanţii care au sponsorizat mişcarea de 
traducere se numără şi marele translator Hunayn ce a tradus el însuşi 
numeroase lucrări în siriacă şi arabă. În lucrarea sa Scrisoarea face referire 
la numeroase opere ale lui Galen pe care el le-a tradus în siriacă, care mai 
apoi au fost traduse în arabă de către asociaţii lui: fiul său Ishaq, nepotul său 
Hubaish şi Isa ibn Yahya.22  

 
19 Gutas D., Greek Thought…, p. 131.  
20 Gutas D., Greek Thought…, p. 133. 
21 Endress, G., The Circle of al-Kindi. Early Arabic Translations from the Greek and the 
Rise of Islamic Philosophy, in The Ancient Tradition in Christian and Islamic Hellenism. 
Leiden 1997. 
22 Gutas D., Greek Thought…, p. 134. 
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Traducerea sistematică şi problema „Casei Înţelepciunii” 
Vedem astfel că cei care au sprijinit mişcarea de traducere provin din 

toate grupurile etnice şi religioase: arabi, sirieni şi perşi, pe de o parte, 
musulmani, creştini din diferite denominaţiuni, zoroastrieni şi păgâni, pe de 
altă parte. Bineînţeles că cei din familia abasidă, ce era la putere, şi cei mai 
apropiaţi companioni ai lor au fost pionierii promovării traducerilor din 
limba elină în limba arabă; însă, dacă celelalte grupuri nu s-ar fi implicat 
activ nu am fi putut vorbi acum despre o mişcare de traducere care a durat 
câteva secole şi care a avut un impact foarte important asupra dezvoltării şi 
transmiterii filosofiei în general. 

Trebuie să precizăm totodată că anumite grupuri religioase au avut 
un impact mai mare decât altele, cum este cazul nestorienilor creştini, ce au 
tradus din operele medicale, însă acest lucru se datorează în special 
circumstanţelor istorice din acea vreme. Pe de altă parte, în domeniul 
astrologic şi astronomic, studiile au fost elaborate în special de intelectuali 
proveniţi dintre perşii de la curtea sasanidă.  

Odată cu apariţia acestui puternic curent ce promova traducerile a 
apărut şi termenul de „casa înţelepciunii”, pe care mulţi dintre istorici îl 
asociază cu o instituţie ce avea ca scop promovarea acestei mişcări de 
traducere centralizată. Însă termenul de „casa înţelepciunii” este în fapt 
traducerea terminologiei sasanide ce era folosită pentru a desemna o 
bibliotecă. Istoricul Hamza al-Isfahani ne arată că în Iranul sasanid, 
diferitele cărţi care conţineau mărturii despre istoria persană erau adunate şi 
transpuse în versuri pentru regii sasanizi, iar aceste poeme erau mai apoi 
păstrate în aşa numitele case ale înţelepciunii (biblioteci).  

Referindu-ne la fondarea unei „case a înţelepciunii” la curtea 
abasidă, cei mai mulţi îi prezintă pe al-Maamun şi pe Harun ar-Raşid ca şi 
califii care au fost responsabili cu acest fapt. Însă în fapt nu avem prea multe 
menţiuni în care numele celor doi califi să fie asociate cu conceptul de „casă 
a înţelepciunii”. Se pare că la curtea abasidă din timpul lui Harun ar-Raşid 
exista o astfel de bibliotecă ce fusese sub conducerea lui Ibn al-Qifti, însă nu 
era altceva decât un loc în care se păstrau diferite texte ştiinţifice.23  

Această precizare despre termenul „casa înţelepciunii” este prima pe 
care o avem în ce priveşte perioada primilor califi abasizi. Prin urmare, 
putem afirma că această „casă a înţelepciunii” nu era decât un alt birou care 
a fost creat de către administrarea abasidă şi pe care l-a preluat bazându-se 
pe modelul sasanid spre a administra cărţile ce se aflau în posesia califatului 
şi nu spre a promova o mişcare de traducere sau de studiu a operelor antice.  

 
23 Gutas D., Greek Thought…, p. 55-56. 
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Conform lui Ibn an-Nadim, în lucrarea sa Fihrist, se face referire la 
termenul de „casă a înţelepciunii” doar când se referă la câteva lucrări care 
au fost preluate din acea casă spre a fi traduse din pahlavi în arabă şi nu în 
sensul că în acea bibliotecă ar fi existat textele eline care mai apoi au fost 
traduse în arabă.24 

Astfel că putem conchide că această „casă a înţelepciunii” era o 
bibliotecă care a fost fondată în timpul lui al-Mansur spre a fi parte din 
administraţia abasidă. Funcţia ei primară era aceea de a fi spaţiul în care să 
se păstreze lucrările ce erau traduse din limba persană în arabă, în special 
cele care se refereau la istoria şi cultura sasanidă. După căderea 
Barmakizilor se pare că pe lângă această funcţie în cadrul „casei 
înţelepciunii” s-au dezvoltat şi traduceri din opere astronomice şi 
matematice.  

Nu avem nicio mărturie cum că această „casă a înţelepciunii” ar fi 
fost un centru al mişcării de traducere din greacă în arabă; traducerile 
operelor eline în limba arabă s-a făcut în chip particular, neavând nicio 
legătură cu „casa înţelepciunii”. Niciun comentariu la lucrările ce au fost 
traduse nu cuprinde vreo notă în care să se facă referire că acele traduceri ar 
fi avut legătură cu acest birou din cadrul administraţiei abaside. Pe când, în 
ceea ce priveşte traducerile în limba persană, această referire se întâlneşte în 
cele mai multe dintre cazuri.  

Cu siguranţă, „casa înţelepciunii” nu reprezenta o academie în cadrul 
căreia se predau ştiinţele antice şi în care s-ar fi tradus operele necesare 
studiului acestora. De asemenea, nu putem considera că această „casă a 
înţelepciunii” ar fi fost locul în care învăţaţii vremii se întâlneau pentru a 
discuta diferite probleme ştiinţifice sau filosofice. Într-adevăr existau 
întruniri la care califii erau prezenţi, însă acestea erau organizate la palatul 
califului sau în alte locuinţe personale ale nobililor vremii.  

Ceea ce totuşi a făcut această „casă a înţelepciunii” spre a promova 
mişcarea de traducere greco-arabă este că a creat un climat şi un model prin 
care anumite lucrări erau cerute spre a fi traduse. Ca birou al administraţiei 
abaside, a instituţionalizat cultura traducerii din limba persană în limba 
arabă. Prin sponsorizarea traducerilor din pahlavi în arabă s-a creat un 
model ce a fost urmat mai apoi în cadrul traducerilor greco-arabe. Faptul că 
cei care administrau această bibliotecă au fost cei care au sponsorizat cele 
mai multe traduceri din limba greacă în limba arabă a oferit un impuls 
întregii aristocraţii abaside de a înfăptui această activitate. 

Putem conchide că bayt al hikma (casa înţelepciunii) a adus modelul 
ideologiei persane de a păstra operele culturale traduse, într-o bibliotecă 
regală spre a crea un tezaur cultural al noului stat şi astfel a-i întări puterea. 

 
24 Gutas D., Greek Thought…, p. 58. 
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Iar prin aceasta – pentru ca acest tezaur să fie cât mai important s-a creat o 
emulaţie ce a favorizat mişcarea de traducere greco-arabă. 

 
Concluzii 
Vedem astfel că cei care au sprijinit mişcarea de traducere provin din 

toate grupurile etnice şi religioase: arabi, sirieni şi perşi, pe de o parte, 
musulmani, creştini din diferite denominaţiuni, zoroastrieni şi păgâni, pe de 
altă parte. Bineînţeles că cei din familia abasidă ce era la putere şi cei mai 
apropiaţi companioni ai lor au fost pionierii promovării traducerilor din 
limba elină în limba arabă; însă dacă celelalte grupuri nu s-ar fi implicat 
activ nu am fi putut vorbi acum despre o mişcare de traducere care a durat 
câteva secole şi care a avut un impact foarte important asupra dezvoltării şi 
transmiterii filosofiei în general. 

Trebuie să precizăm totodată că anumite grupuri religioase au avut 
un impact mai mare decât altele, cum este cazul nestorienilor creştini, ce au 
tradus din operele medicale, însă acest lucru se datorează în special 
circumstanţelor istorice din acea vreme. Pe de altă parte, în domeniul 
astrologic şi astronomic, studiile au fost elaborate în special de intelectuali 
proveniţi dintre perşii de la curtea sasanidă. 
 
Abstract: Promoters of Greek Translation in Syriac and Arabic  
The Oriental world had an important role in the conservation action of the 
Greek philosophical writings. Of course, firstly, they had to translate it and 
to spread it for the intellectual people. Nevertheless, there were different 
social groups which invested a lot of energy for this project. In this article 
we mention almost all of them and explain their logic of thinking. No matter 
of religion or ethnicity, the systematic Greek translation in Syriac and 
Arabic was a successful project. 
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Sfântul Apostol Pavel,  
model pentru misionarul creştin* 

 
 

Pr. Drd. FLORIN MIHAI ILIESCU1 
 

Cuvinte cheie: apostol, misionar, dedicaţie, model, metodă  
Keywords: apostle, missionary, dedication, model, method 

 
Sfântul Apostol Pavel a fost misionar neostoit, propovăduind cu 

râvnă cuvântul Evangheliei lui Hristos. Secretul puterii misionare se 
regăseşte în episodul întâlnirii cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe drumul 
Damascului. Acest moment a răsturnat scara de valori şi priorităţile vieţii. 

 
I. Viaţa Sfântului Apostol Pavel 
Sfântul Pavel s-a născut din tribul lui Veniamin, tatăl său fiind 

adeptul rigurosului partid al fariseilor.2 Acest lucru şi-a pus amprenta în 
educaţia şi viziunea religioasă a viitorului apostol. Legea lui Moise în care 
şi-a petrecut copilăria l-a făcut un zelos persecutor faţă de oamenii care 
îmbrăţişau creştinismul. Îl putem localiza ca făcând parte din comunitatea 
evreiască diasporală3, în mijlocul căreia s-a şi născut. Datorită acestui 
aspect, orizontul educaţional l-a făcut să aibă tendinţe liberale. La aceasta a 
contribuit şi oraşul natal, Tars, care în acea vreme avea universitate şi era 
recunoscut ca fiind un oraş al culturii. 

Deşi nu se ridica la pretenţiile culturale, intelectuale şi filosofice ale 
universităţilor din Atena, era un centru universitar cunoscut. În intenţia de a 
ajunge rabin, tânărul Saul a fost trimis de tatăl său în Ierusalim. Aici putea 
să aprofundeze teologia ebraică sub îndrumarea vestitului profesor 
Gamaliel. Deoarece era pasionat de filosofie, a cochetat într-un timp cu 
stoicismul. Pentru că s-a născut cetăţean roman dar de origine etnică iudeu 
este lesne de înţeles că stăpânea limba greacă. 

După ce rămâne fără vedere, Anania îl ajută să o recapete, acesta 
fiind momentul care a produs convertirea sa, finalizată cu botezul. Această 
convertire s-a produs nu doar la nivel de ritual, ci şi în adâncul sufletului 

 
*  Acest studiu a fost realizat la Şcoala Doctorală „Sfântul Nicodim” a Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, sub îndrumarea Arhid. conf. univ. dr. 
GELU CĂLINA, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 PETER B. CLARKE, Encyclopedia of New Religions Movements, Routledge, London 
and New York, 2006, p. 213. 
3  Prof. TEODOR M. POPESCU, Sfântul Pavel, Apostolul Neamurilor, în ,,Studii 
Teologice”, nr. 7-8, octombrie-decembrie, 1951, p. 369. 
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său. Convertirea lui este diferită de cea prin evanghelizare fiindcă este 
miraculoasă. Dar amândouă au reprezentat acte religioase profunde.  

După episodul Damascului va merge în Arabia (Galateni 1, 17-18) 
unde va medita asupra vieţii pe care o dusese şi asupra ceea ce are de făcut 
pe viitor. După trei ani petrecuţi aici, se va reîntoarce în acelaşi oraş pentru a 
rememora cele întâmplate. Se va duce în Ierusalim întrucât acolo ştia că îi 
va putea întâlni pe Sfinţii Apostoli Petru şi Iacob. După ce zăboveşte aici 
aproximativ cincisprezece zile, se va reîntoarce în oraşul său, Tarsul 
Ciliciei, unde va rămâne o lungă perioadă de timp.4 

După aceasta va reveni în Ierusalim pentru a-i ajuta pe Apostoli la 
propovăduire. În acelaşi timp va lua decizia de a se iniţia în activitatea 
misionară. Încheindu-şi viaţa de novice, se va duce în Antiohia pentru un 
răstimp, loc de unde îşi va începe propria activitate misionară. 

Sfântul Pavel, care mai înainte s-a numit Saul din Tars,5 era un om 
extrem de inteligent şi sârguincios, întrecându-i pe cei care aveau aceeaşi 
vârstă cu el (Galateni 1, 14). Rânduiala iudaismului şi legea le cunoştea cu 
amănuntul.6 Pentru că a trăit într-un mediu iudaic, educat cu pasiune, în 
spiritul legii, el s-a dedicat în totalitate Legii pe care o apăra. 

Însă convertirea sa i-a transformat viaţa într-un miracol. Numele i se 
schimbă şi odată cu el existenţa. Saul, din persecutor al lui Hristos devine 
Apostolul Neamurilor. Misionar prin lume în părţile orientale ale Imperiului 
Roman, va propovădui atât în interiorul acestuia, dar şi în Europa.7 Nu i-a 
fost străină nici Grecia, căci paşii săi apostolici de misionar au păşit pe 
pământul lui Platon şi Aristotel, având dispute cu sofiştii şi epicurienii.8 

Efortul misionar prin care a avut succes s-a datorat concepţiei sale 
despre trudă şi muncă. După ce a venit din Ierusalim, la terminarea şcolii lui 
Gamaliel, a practicat meseria de ţesător până în anul 36 când creştinii încep 
să fie persecutaţi.9 Munca depusă în cei trei ani petrecuţi în Arabia, între 
36-39, după episodul Damascului, l-au fortificat şi i-au definit structura 
sufletească de a rezista şi reuşi în faţa prigoanelor.10  

 
4 VASILE G. ISPIR, Sfântul Apostol Pavel ca misionar, în ,,Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-3, 
ianuarie-martie, 1944, p. 47. 
5ANDREW J. KIRK, What is Mission? Theologycal Explorations, Darton, Longman and 
Todd Ltd., Londra, 1999, p. 374. 
6 ROBERT H. GUNDRY, A Survey of the New Testament, The Paternoster Press, Exeter, 
Devon, 1970, p. 240. 
7 IBIDEM, p. 370. 
8 ANDREW J. KIRK, op. cit., p. 375. 
9 Pr. prof. LUCIAN MUNTEANU, Sfântul Apostol Pavel muncitor cu braţele, în ,,Studii 
Teologice”, nr. 7-8, septembrie-decembrie, 1951, p. 431. 
10 IBIDEM, p. 432. 
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După o îndelungată activitate misionară de treizeci de ani, înfruntând 
pericole în numele lui Hristos, moare în anul 64 sau 67, lăsând în urmă 
principii şi abordări misionare.11 

Doar prezentând această istorie a vieţii sale putem înţelege de ce a 
fost ales să devină persecutor al celor care credeau în Hristos. 

În Tarsul Ciliciei, Sfântul Pavel a luat contact cu elenismul.12 El 
învăţase ce înseamnă elinismul ca mod de viaţă şi religie. E cunoscut faptul 
că Tarsul era un oraş cunoscut prin şcolile vestite şi iluştrii profesori pe care 
acestea le avea. N-a urmat şcolile păgâne, dar în conferinţele care se ţineau 
atunci, auzise despre ele şi deprinsese secretele retoricii. Acestea îl vor ajuta 
să susţină cauza existenţei lui Dumnezeu în agora grecească. Însă, în calitate 
de evreu nu a mers la şcolile păgâne, dar a intrat în contact cu întreaga 
cultură elenă, a citit şi a participat la conferinţele publice care se ţineau. 
Pavel a îndrăznit să facă misiune în lumea păgână a cărei religie se baza pe 
mituri. Religia era una de stat iar sacerdoţii ei erau funcţionari. 

Numele de Apostolul Neamurilor i s-a dat pentru că a răspândit 
cuvântul lui Dumnezeu atât în interiorul neamului din care făcea parte cât şi 
între păgâni. Astfel, opera sa misionară a dat roade printre sclavi, oameni 
fără prea multă carte, dar şi printre areopagiţi. 

Marele avantaj al său era acela că avusese posibilitatea de a călători 
mult, iar orizontul geografic era unul larg. Pentru că vieţuise printre eleni, 
cultura sa era vastă. Acest lucru ne face să credem că viziunea lui era cu 
totul diferită de cea a locuitorilor din Palestina, alături de care trăia. 

Spre deosebire de ceilalţi Apostoli, Pavel avusese şansa de a 
cunoaşte alte ţări. Ceilalţi ucenici ai Mântuitorului, în majoritate pescari pe 
apa Ghenizaretului, nu se puteau compara cu finul intelectual Pavel. 
Niciunul nu putea vorbi ca el în agora (Fapte 17, 18). Pe lângă aceste calităţi 
care i-au facilitat eficienţa misionară, mai era şi cetăţean roman.13 Acest 
lucru îi dădea un prestigiu deosebit înaintea celorlalţi. Prin acest atu era 
protejat de lege. 

 
II. Sinodul de la Ierusalim 
Sinodul apostolic de la Ierusalim a fost primul sinod din istoria 

Bisericii. A avut loc la Ierusalim, în jurul anului 50. Sursa principală a celor 
întâmplate atunci se găseşte în Noul Testament, mai exact în cartea Faptele 
Apostolilor, scrisă de Sf. Evanghelist Luca.  

 
11 IBIDEM, p. 433. 
12 ROBERT H. GUNDRY, op. cit., p. 242. 
13 Pr. prof. GRIGORIE MARCU, ,,Mens Divinior” – o comparaţie între sfântul Apostol 
Pavel şi Sfântul Ioan Gură de Aur, în ,,Studii Teologice”, nr. 9-10, ianuarie-martie, 1957, p. 
621. 
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Sinodul s-a întrunit pentru ca Apostolii să poată decide dacă noii 
convertiţi la creştinism (neamurile, alţii decât evreii) ar trebui să se supună 
în totalitate legilor lui Moise. Acest sinod a fost o reuniune excepţională a 
conducătorilor din întreaga Biserică. Timp de aproape două veacuri nu a mai 
existat nicio adunare a Bisericii care să se compare cu aceasta, până la 
primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din 325.  

La sinod, toţi participanţii i-au ascultat pe Sfinţii Apostoli Barnaba şi 
Pavel care au relatat miraculoasele semne şi minuni făcute de Dumnezeu, 
prin intermediul lor, printre neamurile (popoarele) unde ei duseseră cuvântul 
Domnului. Urmând sfatul Apostolului Petru (Fapte 15, 7-11), Apostolul 
Iacov, mai-marele Bisericii din Ierusalim, a dat decizia cunoscută mai târziu 
sub numele de „Decretul Apostolic”.14  

,,Acest sinod a avut ca obiect aplanarea certurilor dintre creştinii 
iudaizanţi şi creştinii păgâni, adoptarea unei metode misionare eficiente, 
acceptată de întreaga Biserica. Cel care a condus sinodul a fost Sf. Apostol 
Iacob. 

În cadrul acestui sinod s-au luat următoarele hotărâri: 
a) neobligativitatea Legii Vechi a tăierii împrejur; 
b) abţinerea de la consumarea jertfelor idoleşti, de la sânge, animale 

sugrumate şi desfrânare;                                                        
c) trimiterea unei delegaţii - (Pavel şi Barnaba) la Bisericile din 

Antiohia, Siria şi Cilicia pentru a vesti cele hotărâte”.15 
 
III. Misiunea în Atena 
În Atena se găseau mulţi iudei. Cu toate acestea, mulţi călători 

străini veneau aici pentru că era cel mai frumos şi fascinant oraş din Grecia. 
Cultul frumosului care-l caracteriza, liniile şi măreţia statuilor de aici, 
reprezentau un punct de atracţie.16 Avantajul Sfântului Pavel era acela că 
păgânii de aici nu erau mulţumiţi în totalitate de propria religie din cauza 
jertfelor sângeroase. De aceea, aceştia simpatizau religia iudaică ce se axa 
pe citirea legii, a rugăciunilor sau cântărilor religioase. Ca un fin observator, 
Apostolul a sesizat acest lucru şi a prins curaj, propovăduind. 

Areopagul era locul de întâlnire al consiliului de bătrâni din Atena.17 
În Atena se găseau câteva locaţii unde se puteau ţine discursuri ori lecţii în 

 
14 LEON-DUFOUR XAVIER, Dictionnaire du Nouveau Testament, Editure du Seuil, Paris, 
1975, p. 176. 
15 https://www.crestinortodox.ro/drept-bisericesc/sinodul-apostolic-69927.html, (accesat pe 
8.12. 2018, ora: 11.45). 
16 Patriarhul IUSTIN, Opera integrală 4. Activitatea sfântului apostol Pavel în Atena, Ed. 
Anastasia, Bucureşti, 2003, p. 113. 
17 ANDERSON E. HARVEY, A Companion to the New Testament, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004, p. 422. 
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faţa oamenilor. Consiliul bătrânilor din Areopag avea atribuţia de a aproba 
sau dezaproba ceea ce vorbeau oamenii în aceste locuri. Acest consiliul al 
Areopagului acorda validitatea unuia sau altuia dintre bărbaţi să vorbească 
tinerilor.18 

Sfântul Pavel a respectat cultura ateniană. Acest aspect e important 
pentru activitatea misionară contemporană. Orice misionar ar trebui să 
respecte trăirea religioasă a celui cu care vine în contact. Inculturaţia nu 
poate exista dacă misionarii neglijează acest aspect. Tradiţia şi trecutul unui 
popor nu trebuie luate în râs. 

În discursurile pe care le-a ţinut aici putem observa influenţa lui 
iudaică. Regăsim în ele texte ale Vechiului Testament. Pentru că avea şi 
calitatea de cetăţean roman, observăm şi o educaţie greco-romană. Faptul că 
a ţinut discursuri în limba greacă la Atena, arată că putea fi un cunoscător al 
retoricii greceşti. Dar niciodată nu a negat identitatea iudeo-creştină. 

Sfântul Pavel dorea să descopere atenienilor că zeul necunoscut 
despre care se vorbeşte este Dumnezeu. Grecii cinsteau pe Dumnezeu, dar 
nu-l cunoşteau. Această proclamare dorea să le-o facă apostolul. O simplă 
informare nu era de ajuns. De aici extragem o învăţătură misionară. 
Creştinilor nu li se rezumă misiunea doar în a aduce la cunoştinţă păgânilor 
existenţa lui Dumnezeu. Este necesară o mărturisire continuă a Lui, prin 
Persoana lui Iisus Hristos. 

El nu le propovăduieşte atenienilor un dumnezeu nou. Nu dorea să le 
mai adauge la zeităţile lor încă una. Panteonul grecesc era destul de numeros 
în acest sens. 

Aculturaţia reprezintă contactul şi interacţiunea dintre culturi, termen 
utilizat pentru a arăta legătura dintre Evanghelie şi cultură.19 Arată inserţia 
Bisericii în cultură. 

Enculturaţia, termen sociologic, scoate în evidenţă o persoană fără 
cultură care devine parte dintr-una.20 Acest termen este cel care a produs 
noţiunea de inculturaţie. A devenit un concept teologic ,,care defineşte 
interacţiunea dintre Evanghelie şi cultura popoarelor. În această interacţiune, 
credinţele personale sunt înlocuite de cuvântul dumnezeiesc dar rămân 
ataşate de culturile locale”.21 

 
18 EVELYN MONTEIRA, Church and Culture. Communion in Pluralism, Cambridge 
Press, Deli, 2004, p. 51. 
19 IBIDEM, p. 52. 
20 HILARY MBACHU, Inculturation Theology of the Jerusalim Council in Acts, European 
University Studies, Series XXIII, Theology, vol. I, Peter Lang, New York, 1995, p. 35. 
21 EVERETT FERGUSON, Backgrounds of Early Christianity, Grand Rapids, Eerdmans, 
2003, p. 362. 
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Misiunea pe care a întreprins-o în Atena sfântul Pavel, la prima 
vedere poate fi considerată un eşec pentru că nu a avut mulţi convertiţi.22 
Însă, lucrurile trebuie privite din altă perspectivă. Putem spune că a fost o 
biruinţă deoarece a avut curajul ca între păgâni să susţină un Dumnezeu 
necunoscut. 

Spunem că activitatea sa a fost un succes misionar, deoarece doi din 
elita ateniană, Dionisie Areopagitul şi Damaris, au fost convertiţi la 
creştinism.23 Succesul lui se datorează faptului că a reuşit să găsească puncte 
mediane de legătură de unde a putut începe discuţia cu oamenii, pentru a le 
câştiga atenţia. Sfântul Pavel a apreciat valorile culturale ale atenienilor, iar 
acest lucru a făcut ca oamenii din Atena să-l asculte cu mai multă atenţie. 

În Filipi, Pavel împreună cu Sila au fost acuzaţi că introduc în 
comunitatea lor obiceiuri iudaice.24 Li s-a respins dreptul de a fi romani 
(Romani 17, 1-8).  În Atena, Pavel este acuzat de învăţătura creştină cum că 
ar abuza de ea. Aşa că, orice misionar are o viaţă presărată de multe 
nedreptăţi. 

Ţinând cont de contextul aparte de a face misiune şi de provocările 
pe care le-a înfruntat în Atena, putem spune că a fost o reuşită. ,,Numărul 
mic de convertiţi nu trădează un insucces, ci este legat de răspunsul 
areopagiţilor la cele spuse”.25 Pentru misiologie este importantă atitudinea 
apostolului de a se deschide faţă de lumea păgână. Faptul că iese din 
formatul iudaic pentru contextualitatea mesajului evanghelic rămâne 
paradigmatic. 

Sfântul Pavel nu mai face distincţie între păgâni şi ceilalţi. Nu 
etichetează lumea în care propovăduieşte. În lumea secularizată Biserica are 
opţiunea de a se deschide către cei de alte neamuri asemenea sfântului Pavel 
în Areopag. Acesta a mers în mijlocul lor şi le-a propovăduit pe înţeles. 
Această instituţie eclesială nu trebuie să rămână închisă ori rigidă.26 

Pentru unii atenieni, Apostolul Pavel era un palavragiu iar pentru 
alţii era un misionar care introducea în oraş zei străini, riscând religia 
oficială a statului. El merge în Areopag şi propovăduieşte pe Dumnezeul cel 
adevărat, dar necunoscut. Areopagul era o colină mare în trecutul Atenei, 
loc în care se găsea templul lui Ares, judecat pentru anumite crime pe care 
le săvârşise.27 Cuvântarea pe care o ţine aici în timpul judecării sale pentru 
doctrina susţinută este o adevărată capodoperă predicaţională. Cuvântarea sa 

 
22 IBIDEM, p. 367. 
23 DANA ROBERT, Christian Mission. How christianity Became a World Religion, Wiley-
Blackwel, Oxford, 2009, p. 160. 
24 EVERETT FERGUSON, op. cit., p. 364. 
25 DANA ROBERT, op. cit., p. 163. 
26 Prof. TEODOR M. POPESCU,  Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor, p. 369. 
27 Patriarhul IUSTIN, Opera integrală 4. Activitatea sfântului apostol Pavel în Atena, p. 114. 
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a  fost întreruptă de multe ori, deoarece stoicii şi epicurienii nu puteau 
concepe învierea unei persoane decedate, aşa cum percepeau ei pe Iisus. O 
altă parte din atenieni îl priveau ca pe un comediant. Învăţătura lui era 
considerată fără importanţă. Dar el privea toate părerile despre sine cu 
simpatie. Chiar latura vieţii religioase a locuitorilor de aici o aprecia.28 Cu 
toate acestea, Apostolul nu s-a descurajat. Personalitatea sa misionară scoate 
în evidenţă o voinţă puternică. El căuta bunăvoinţa celor care îl ascultau. 

Atenienii erau influenţaţi de binele şi răul din viaţa lor, ţinând cont 
de zeităţile în care credeau. Dar când epidemia a venit peste Atena, ploile şi 
tunetele nu mai încetau, aceştia nu mai găseau răspuns în religia politeistă. 
Au considerat că un alt zeu, cel necunoscut este cauza pentru relele făcute. 
Aşa se face că o parte din locuitorii acestei cetăţi şi-au îndreptat privirea şi 
către Domnul propovăduit de Pavel. 

Sfântul Pavel le induce ideea că Dumnezeul pe care ei îl cinstesc este 
acelaşi cu Cel vestit de dânsul. Astfel se disculpă de acuzaţia că ar introduce 
în Atena zei noi. El spune că propovăduirea sa lămureşte un adevăr pe care 
sufletele atenienilor nu-l cunosc. Dar nici nu-i învinuieşte în vreun fel că 
sunt politeişti. Speculează în favoarea sa. Cunoscând religia ascultătorilor, 
nu doreşte să-i contrazică, ci le vorbeşte despre divinitate la modul general. 
Afirmaţiile pe care le spunea erau argumentate. Tocmai de aceea, îşi începe 
tot cuvântul propovăduitor cu texte scripturistice. Nu lasă impresia că este 
duşman al atenienilor, ci caută puncte comune între creştinism şi religia 
greacă. Această idee este tocmai existenţa unei divinităţi comune, pe care o 
adoră.29 

Omul este creaţia lui Dumnezeu. Până aici erau de acord atât Pavel 
cât şi atenienii. În schimb, mai departe aceştia considerau că popoarele 
pământului au origini proprii. De aceea, în propovăduirea misionară 
apostolul era foarte atent la termenii folosiţi. Nici nu aminteşte de cuvântul 
neamuri, ci doar de unul singur, referindu-se la neamul omenesc. De 
asemenea, se foloseşte de poeţii care pentru locuitorii Atenei prezentau o 
autoritate mai mare decât citatele din Sfânta Scriptură. Aceasta pentru că 
grecii aveau implementată ideea cum că poeţii sunt fiii zeilor iar ei nu au 
scris decât ceea ce a voit divinitatea. Pentru misiune este necesară 
cunoaşterea ascultătorilor. Pavel ştia asta: ,,Iudeii cer minuni, grecii caută 
înţelepciune” (I Corinteni 1, 22). Iar o parte din înţelepciune ei o găseau la 
poeţi. Abilitatea Apostolului de a se acomoda la ascultătorii săi este 
uluitoare. 

 
 

 
28 IBIDEM, p. 181. 
29 IBIDEM, p. 223- 226. 
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IV. Omul cel nou 
Dorinţa sa misionară a fost aceea de a transforma omul după 

modelul lui Hristos.30 Ţinta eforturilor sale era aceea ca omul să devină 
fiinţă duhovnicească (I Corinteni 2, 15). Omul natural nu doreşte a împlini 
voia divină. Doar conlucrarea cu harul Duhului Sfânt îl poate metamorfoza 
în om duhovnicesc. Această înduhovnicire reprezintă restaurarea omului pe 
interior. Din partea omului este necesară contribuţia personală. Apostolul, 
prin efortul său misionar, îl ajută pe omul cel vechi să-şi dezvolte viaţa cea 
nouă acceptată prin botez. Orice lucru care nu este cultivat, piere. Strădania 
omului despre care vorbeşte Pavel se referă la procesul desăvârşirii fiecărui 
creştin în parte. Această concepţie a omului nou este iniţiată de Apostolul 
Neamurilor (Efeseni 2, 15; Efeseni 4, 24). 

Munca pe care o propune ucenicul lui Hristos are un scop lăuntric, 
ghidându-se după ruinele omului celui vechi. În acest fel se poate instaura o 
făptură înnoită prin virtute. Asceza propusă în acest scop de Apostol este 
văzută ca un efort al voinţei. 

Mortificările pe care le propune în propovăduirile sale misionare 
sunt de două feluri. Prima dintre ele o operează Hristos prin botez. În 
această fază putem vorbi despre un dar al Duhului care iartă păcatele fără ca 
omul să depună vreun efort. Cea de a doua fază cuprinde efortul omului de a 
se feri de păcat şi a rămâne curat. Aceasta din urmă este sârguinţa şi treaba 
omului. Botezul şterge omului păcatele dinainte de acest eveniment. 

În activitatea misionară pe care a întreprins-o s-a călăuzit după 
crezul acomodării.31 În oraşele pe unde umbla, a descoperit oameni care 
aparţineau unor rase cât mai diverse. Credinţa acestora era împestriţată. 
Pentru ei nu exista doar un Dumnezeu. Cei care îl ascultau erau foarte 
diferiţi. Nu aveau aceeaşi cultură, temperament sau educaţie. Pentru a 
ajunge la inimile lor, sfântul Pavel se apropia de ei şi se cobora la nivelul de 
gândire şi vieţuire. În felul acesta le înţelegea metabolismul social şi avea 
date care îl ajutau să acţioneze. Doar atunci când misionarul are date despre 
cultura, religia şi tradiţiile unor oameni, ştie ce metode misionare să aplice 
pentru a fi eficienţi (I Corinteni 9, 19-22). Adică, Pavel a încercat şi a reuşit 
să se acomodeze cu puterea de înţelegere a oamenilor pe care dorea să-i 
convertească. 

Pe cât de atent şi fin se comporta cu necreştinii pe care dorea să-i 
convertească, pe atât de aspru era cu cei care se abăteau de la predica 

 
30 Pr. prof. GRIGORIE MARCU, Omul cel nou în concepţia antropologică a sfântului 
apostol Pavel, în ,,Studii Teologice”, nr. 7-8, octombrie-decembrie, 1951, p. 418. 
31 Pr. prof. SOFRONIE VLAD, Sfântul apostol Pavel, păstor de suflete, în ,,Studii 
Teologice”, nr. 7-8, octombrie-decembrie, 1951, p. 439. 
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apostolică.32 Acolo unde creştinii convertiţi aveau atitudini sectare, el 
combătea credinţa greşită şi venea spre întărirea credinţei acelor credincioşi. 
Invoca de multe ori unitatea Trupului Tainic al lui Hristos, căci ca orice 
misionar de renume era un spirit organizatoric. 

În perioada activităţii misionare a Sfântului Apostol Pavel, religia 
creştină avea de trecut două obstacole: iudaismul şi păgânismul.33 Iudaismul 
se baza pe aşteptarea unui mesia pământesc. De-a lungul timpului oamenii 
au denaturat sensul creştinismului care concepea un Mesia al tuturor 
neamurilor. Iudaismul privea venirea unui izbăvitor ca pe o revenire a lui 
Israel la gloria apusă din timpul împăraţilor David şi Solomon. 

De cealaltă parte, păgânismul avea marele avantaj de a fi religie de 
stat. În aceste condiţii împăratul susţinea această formă de închinare şi era 
rezistent la acceptarea sau primirea creştinismului în imperiu. Pentru el, 
politeismul era cea mai bună şi accesibilă credinţă. El refuza creştinismul 
pentru că greco-romanii priveau lumea în general şi omul în special total 
diferit de ideologia Mântuitorului. 

Propovăduirea unei pocăinţe umane şi iertarea păcatelor susţinută de 
Sfântul Pavel era greu de acceptat în lumea antică. Să nu uităm că Apostolii 
Petru şi Ioan au fost aruncaţi în închisoare pentru propovăduire evanghelică. 
Mesajul lăsat de Iisus Hristos era către toţi, indiferent de rasă ori clasă 
socială. Ori, lumea greco-romană înţelegea anevoios, mai ales că existau 
mulţi sclavi în imperiu. Dar Sfântul Pavel, având certitudinea Învierii 
Mântuitorului, a răspândit învăţătura sfântă fără teamă peste tot în lume 
unde a mers. 

Curajul de misionar al Sfântului Apostol Pavel se mai poate observa 
şi din cutezanţa sa de a merge în Efes. A propovăduit aici chiar dacă în 
aceste locuri oamenii aveau un cult deosebit pentru zeiţa Diana. Mai mult 
decât atât, acest mare oraş reprezenta centrul lumii păgâne în Asia Mică.34 
El rămânea în regiunile pe care le străbătea atât cât era nevoie. Trei luni a 
zăbovit în Efes tocmai pentru că păgânismul predomina şi dorea să se 
asigure că propovăduirea Evangheliei se va face corect şi deplin. Aici a găsit 
doisprezece ucenici când a venit (Fapte 19, 1). După ce s-a convins de 
capacităţile lor misionare şi de credinţa nestrămutată i-a botezat şi în 
mijlocul lor a aşezat ierarhia bisericească în acest capăt de lume (Fapte 19, 
2-6). 

 
32 Diac. prof. IOAN NICOLĂESCU, Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală, în 
,,Studii Teologice”, nr. 7-8, octombrie-decembrie, 1951, p. 455. 
33 VASILE ISPIR, Sfântul Apostol Pavel ca misionar, în ,,Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-3, 
ianuarie-martie, 1944, p. 43. 
34 Prof. IUSTIN MOISESCU, Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine 
în epoca apostolică, în ,,Studii Teologice”, nr. 7-8, octombrie-decembrie, 1951, p. 299. 



166 

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Filipi, una din coloniile romane ale 
Macedoniei. După ce găseşte mai mulţi fraţi aici (Fapte 16, 40) îi 
organizează, având zile de rugăciune (Fapte 16, 16). Această ordine cultică 
şi religioasă demonstrează că în acele locuri unde propovăduia şi încreştina 
păgânii lăsa o ierarhie bisericească (Filipeni 1, 1). După ce pleca din acele 
ţinuturi, Sfântul Pavel ţinea legătura cu comunitatea creştină prin scrisori. În 
felul acesta, le ţinea trează conştiinţa.35 

Sfântul Pavel vesteşte faptele Mântuitorului în scris şi oral, fiind 
recunoscut nu doar ca mare misionar, ci şi ca întemeietor de comunităţi. 
Organizate foarte bine, ca un fin psiholog, ştia că poate răspândi cu succes 
noua credinţă în Hristos. Din centrele mari despre care am amintit, se 
împrăştia învăţătura mult mai uşor. 

Era atent la locurile unde se găseau sinagogile. În proximitatea lor se 
aflau prozeliţii. Prin ei ştia că poate să relaţioneze mai uşor cu păgânii. 
Dintre aceştia, cei care erau deschişi şi curioşi faţă de noua învăţătură, 
primeau o atenţie sporită din partea Apostolului. În jurul lor, el crea 
viitoarea comunitate creştină.36 

 
V. Principii misionare 
Ca misionar, în epistolele pe care le-a scris convertiţilor sunt 

oglindite cu măiestrie sfaturi pentru ca toate comunităţile creştine să rămână 
unite.37 

În lucrarea lui misionară, Sfântul Apostol Pavel a folosit o tactică ce 
nu s-a perimat nici azi. Acolo unde ajungea şi propovăduia în sinagogile 
iudaice îşi alegea cateheţi dintre iudei şi prozeliţi necreştini. 

Metoda misionară se baza pe propovăduire în comunităţile ce aveau 
preocupări misionare. Şi-a îndreptat atenţia asupra oraşelor centrale, acolo 
unde era multă lume. 

S-a orientat către oamenii care aveau puterea de a-i influenţa pe 
ceilalţi. Aici forma centre de rezistenţă prin intermediul cărora propaga 
învăţătura creştină.38 Fiecare comunitate pe care o întemeia avea câte un 
lider sau conducător cu veleităţi pastorale.39 În Asia şi-a stabilit centrul de 

 
35 Magistrand SABIN VERZAN, Cârmuirea Bisericii în epoca apostolic, în ,,Studii 
teologice”, nr. 5-6, ianuarie-martie, 1955, p. 348. 
36 Pr. prof. SOFRONIE VLAD, Principii misionare şi sociale în epistolele sfântului apostol 
Pavel, în ,,Studii Teologice”, nr. 7-8, iunie-august, 1955, p. 189. 
37 Pr. prof. GRIGORIE MARCU, Omul cel nou în concepţia antropologică a sfântului 
Apostol Pavel, p. 418. 
38 MARIE-FRANCOIS BASLEZ, Sfântul Pavel, Editura Compania, Bucureşti, 2001, p. 159. 
39 IBIDEM, p. 260. 



167 

misiune şi propovăduire având la măcar 100 km o şosea importantă sau o 
rută comercială pe unde treceau caravanele negustorilor.40 

Bisericile pe care le întemeia nu depindeau una de alta. Adică, ele 
erau independente. Nu a dorit o organizare centralizată pentru a nu zădărnici 
activitatea spirituală a vreunei comunităţi care era mai avansată. Acest lucru 
nu înseamnă că ele nu ţineau legătura unele cu altele. Comunităţile se 
vizitau ori de către apostol, ori le trimitea epistole prin ucenicii săi. Prin 
intermediul lor le dădea sfaturi folositoare pentru suflet. 

Este notabilă întâlnirea lui Pavel cu negustoreasa Lidia, a cărui casă 
va deveni loc de rugăciune pentru creştinii din oraşul Filipi, numit aşa după 
conducătorul Filip Macedoneanul (Filipeni 1, 3; 4, 1). Astăzi, în imigraţie se 
poate face misiune ghidându-ne după exemplul sus amintit. În diasporă, 
bisericile ortodoxe sunt rare, la mare distanţă unele de altele. În aceste 
situaţii, comunităţile creştine se pot întâlni în casa unuia dintre imigranţi 
unde preotul le va putea citi rugăciuni şi vor putea avea discuţii libere sau 
săvârşi diverse ierurgii. 

Nici în cea de a treia călătorie misionară activitatea sa de încreştinare 
a păgânilor nu a fost lipsită de pericole şi provocări. După ce iudaizanţii îl 
scot afară din sinagogă, Demetrius se ridică împotriva lui, căci i se 
micşorase venitul pe care îl făcea din construcţiile de temple dedicate 
zeităţii Diana (Fapte 28, 1-22). Astfel, ajunge la închisoare. Desprindem de 
aici o idee care trebuie luată în seamă de orice membru al Bisericii care îşi 
doreşte să facă misiune. Misiunea creştină nu reprezintă doar călătorii şi 
vizite de locaţii noi, ci şi întâmplări care sunt greu de suportat, în multe 
cazuri. ,,Sfântul Pavel a întreprins a treia călătorie misionară, între anii 54-
58. El a vizitat mai întâi comunităţile creştine înfiinţate în Galatia şi Frigia şi 
s-a oprit apoi la Efes pentru doi ani şi jumătate. Pavel ajunge în Macedonia, 
iar de aici în Iliria (Romani 15, 19). Din Iliria merge la Corint de unde a 
scris Epistola către Romani. Trecând din nou prin Macedonia şi ocolind 
Efesul, s-a oprit la Milet. De la Milet, a plecat pe mare la Cezareea 
Palestinei şi de aici a ajuns la Ierusalim în anul 58, aducând cu sine colecta 
făcută pentru săracii din Ierusalim, Grecia şi Macedonia. Este ţinut în 
închisoare doi ani, între 58 şi 60, de procuratorul Felix. Pavel se apăra 
înaintea noului procurator Festus şi a regelui Irod Agripa II, făcând apel la 
judecata împăratului de la Roma, în calitatea sa de cetăţean roman”41 (Fapte 
21, 17-26). 

 
40 JOHN KILGALLEN, A Brief Commentary in the Acts of the Apostles, Ed. Paulist Press, 
New York, 1988, p. 137. 
41 https://www.crestinortodox.ro/istoria-bisericii/istoria-bisericii-primele-trei-secole/sfantul-
apostol-pavel-70582.html, (accesat 8. 12. 2018, ora. 11:43). 
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Efesul era o cetate unde predomina magia şi descântecul.42 
Locuitorii de aici se ocupau cu farmecele şi apelau la exorcisme. Formulele 
lor magice erau cunoscute peste tot. Sfântul Pavel, pentru a putea să 
stârpească aceste practici necreştine, a bătut la toate uşile din Efes, având 
discuţii personale cu fiecare familie.43 Acolo unde obiceiurile erau 
răspândite  şi împământenite, nu mai apelau la o propovăduire în public, în 
văzul tuturor, ci se ocupa de fiecare în parte. 

În Galatia, misiunea Sfântului Apostol era mult mai subtilă. Fraţii 
mincinoşi se infiltraseră printre creştinii convertiţi de Pavel şi le 
propovăduiau o altă Evanghelie, diferită de cum le-o prezentase Apostolul.44 
Astfel, galatenii deveniseră cunoscuţi pentru nestatornicia lor. În toate 
epistolele şi cuvântările sale, Sfântul Apostol punea preţ pe credinţă. 

Misiunea creştină a Sfântului Pavel nu s-a rezumat doar la 
propovăduire, ci şi la strângerea de fonduri pentru comunităţile sărace. El va 
iniţia o astfel de acţiune, începând cu Galatia (I Corinteni 16, 1) şi 
continuând cu creştinii din ţinutul Macedoniei (II Corinteni 8, 2-3). Pentru 
că o mare parte din locuitorii Ierusalimului aveau o situaţie precară, mulţi 
creştini din alte cetăţi au urmat exemplul Apostolului. 

În felul acesta creştinii se ajutau unii pe alţii pentru a nu cădea în 
mrejele învăţătorilor mincinoşi. Facerea de bine şi filantropia sunt o ramură 
a misiunii. Fiindcă locuitorii din Corint nu au fost impresionaţi de îndemnul 
Apostolului, acesta le aşează în faţă exemplul oamenilor care locuiau în 
Filipi şi Tesalonic. Săracii din Ierusalim, în acest fel, sunt slujiţi. Orice faptă 
bună făcută unui om este o sămânţă care aduce rod misionar. 

Cu fineţe misionară, Sfântul Pavel nu a dorit să supere pe nimeni, ci 
s-a făcut tuturor toate (I Corinteni 9, 19). Dar în acest fel a reuşit să nu-i 
sperie pe păgâni, iar pe cei potrivnici lui să-i asmuţească împotriva sa. 
Misiunea de încreştinare şi de a fi primit în casele oamenilor trebuie făcută 
cu înţelepciune şi inteligenţă. Nu este de ajuns doar a spune lucrurilor pe 
nume pentru a-L apăra pe Hristos. Oare Dumnezeu este atât de slab să aibă 
nevoie de apărători? Sunt cazuri când pentru un misionar se impune din 
partea sa mult tact. 

Activităţile sale misionare în cele trei călătorii au avut ca centru de 
pornire oraşul Antiohia.45 Aici se regăseau mari învăţaţi ai vremii printre 
care enumerăm pe Barnaba, Simon şi Luciu Cirineul (Fapte 13, 1). În prima 
călătorie misionară a ajuns în Salamina şi Insula Pafos unde a avut o 
convertire răsunătoare în persoana proconsulului Sergiu Paul (Fapte 13, 1). 

 
42 Prof. IUSTIN MOISESCU, Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi 
creştine, în epoca apostolică, p. 406. 
43 IBIDEM p. 406. 
44 IBIDEM, p. 407. 
45 ERNST HAENCHEN, The Acts of the Apostles, Basil Blackwell, Oxford, 1971, p. 519. 
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Observăm un principiu misionar foarte important. Cei care vor să 
iniţieze acţiuni misionare de amploare vor trebui să înceapă prin a o face de 
la căpeteniile comunităţilor. Aceşti lideri sociali sau politici aveau mare 
influenţă asupra celorlalţi oameni ai societăţii. 

Nu a făcut misiune în numele vreunui om, ci în numele lui Hristos. 
Cunoaşterea lui Dumnezeu nu se realizează pe calea raţiunii, ci mai există 
calea cerului. Dacă iudeii doreau să vadă minuni, dacă elinii căutau 
înţelepciune, clerul şi poporul care se vrea misionar propovăduiesc pe 
Hristos Cel înviat. 

Un alt principiu este universalitatea creştinismului: ,,Drept aceea 
mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). Hristos a venit pe pământ pentru 
ca de mântuire să beneficieze toţi oamenii. Biserica nu se poate reduce la o 
regiune anume de pe acest glob şi nici nu se poate vorbi despre ea la nivelul 
unei naţiuni. Există o singură Biserică iar misionarismul presupune unitatea 
de spirit a comunităţii creştine. Creştinismul scoate omul din fanatismul 
datorat zeilor capricioşi cu rol predestinat. 

În Antichitate trebuiau aduse jertfe umane pentru a îmbuna anumite 
zeităţi. Uneori trebuiau jertfite chiar fecioare pentru ca zeii să permită 
oamenilor anumite realizări. În creştinism, omul este liber chiar dacă 
Dumnezeu este atotputernic. El are libertatea de alegere fără a fi pedepsit. El 
nu primeşte pedeapsă. Ceea ce i se întâmplă este doar o consecinţă a faptelor 
sale. Biserica devine locul tuturor pentru că îşi are cap pe Iisus Hristos 
(Efeseni 5, 25). 

Un principiu misionar distinct de celelalte este atitudinea misionară a 
Sfântului Pavel. Întotdeauna a ţintit spre provinciile romane, deoarece erau 
populate cu diverse tipuri de oameni. Nu s-a limitat doar la cetăţi, acolo 
unde lumea era puţină şi monocoloră. Provincii precum Galatia sau Asia 
erau locaţii ample unde multă lume auzea cuvântul şi faptele Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos (I Corinteni 16, 1; Romani 16, 5). Oraşele centrale sus 
amintite prezentau avantaje mari în comparaţie cu satele sau cetăţile. 

Un nou principiu descoperit din activitatea misionară a Sfântului 
Pavel erau întemeierea bisericilor în fruntea cărora aşeza câte un episcop. 
Scopul lui era acela ca acel conducător religios să aibă grijă de lucrarea 
începută de Pavel. 

Mai găsim un principiu de care trebuie să ţinem seama în activitatea 
misionară de azi. Trebuie să ne raportăm la viaţa Apostolului Pavel care se 
întorcea în locurile unde propovăduise Evanghelia lui Hristos. Acesta, 
întotdeauna revenea, vizitând  bisericile înfiinţate: ,,străbătând Siria şi 
Cilicia a întărit bisericile” (Faptele 15, 41). În felul acesta, putea să pună la 
punct problemele apărute. Oamenii acelor comunităţi simţeau că nu au fost 
uitaţi. Se simţeau băgaţi în seamă şi nu abandonaţi. 
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Un principiu important misiologic urmat de Apostol era 
evanghelizarea pe care o începea aproape întotdeauna în sinagogi. Era foarte 
atent cu iudeii, deoarece îşi propunea să-i aducă la autentica învăţătură şi 
credinţă. Evanghelizarea se realiza în funcţie de condiţiile şi localităţile pe 
care le străbătea. Se adapta situaţiilor şi oamenilor pe care îi avea în faţă. 
Capacitatea de evanghelizare cu un procentaj mare de reuşită izvora din 
libertatea de a predica fără a avea vreo obligaţie materială. Nu cerea bani 
oamenilor pentru timpul petrecut în propovăduire şi nici nu primea foloase 
în vreun fel. Libertatea de a spune ce simte dădea forţă cuvintelor pe care le 
spunea (Fapte 16, 14-15) şi curaj pentru că nu se temea dacă atingea orgoliul 
cuiva. 

Un alt principiu este câştigarea mântuirii personale a omului, ţintind 
către persoanele singuratice, nu doar masele din zonele aglomerate. Nu erau 
ignorate nici discuţiile personale cu păgânii.46 Urmărea conversaţiile 
particulare pentru că în acest fel putea da atenţie maximă persoanelor. Nu-i 
erau străine nici cercurile restrânse. În astfel de discuţii mergea către nevoile 
sufleteşti ale fiecăruia. Observa problemele pe care le întâmpina şi le trata 
după natura sufletească. Aşadar, principiul pe care ni-l propune Apostolul 
Pavel era cel de la individ la individ. Era conştient că pentru a răspândi 
învăţătura creştină avea nevoie de un nucleu de oameni bine pregătiţi aleşi 
cu atenţie în funcţie de râvnă şi dăruire.  

În timpurile pe care le trăim, misiunea externă a Bisericii  trebuie 
axată pe locurile care au o mare masă de oameni sau populaţie. Aceasta nu 
exclude ideea de a merge din casă în casă spre propovăduire, aşa cum 
odinioară făcea Mântuitorul, Care a mers în casa lui Zaheu, vameşul. Acele 
provincii populate trebuie să fie ţinte precise. Altfel, misiunea creştină riscă 
să rămână fără rezultat. 

Populaţia variată din oraşele importante ale acelei epoci nu dădeau 
certitudinea unor convertiri solide. El nu putea cunoaşte modul de gândire al 
tuturor. Dar luând în particular anumite persoane singuratice, le simţea felul 
psihologic şi concepţia de viaţă. Astfel, îşi forma o părere despre ele, dacă 
pot fi de nădejde în realizarea comunităţilor creştine. Fiecare comunitate are 
nevoie de lideri, care să tragă după ei masele de oameni. 

Călăuzit de alt principiu, cel al gândului de necâştig material, metoda 
sa de propovăduire era deschisă, sinceră. Nu-i păsa dacă cineva îl va aprecia 
sau nu: ,,Argintul sau aurul sau hainele nimănui n-am poftit. Voi singuri ştiţi 
că pentru trebuinţele mele şi ale celor ce sunt împreună cu mine au muncit 
mâinile acestea” (Fapte 20, 33-34). Cu toate acestea s-a abătut de la acel 
principiu atunci când a acceptat ajutor bănesc din partea comunităţii creştine 

 
46 Pr. prof. SOFRONIE VLAD, Principii misionare şi sociale în epistolele sfântului Apostol 
Pavel, p. 289. 
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din Filipi (Filipeni 4, 1). Dar şi în acest caz a făcut-o pentru comunitatea 
creştină din Corint ale cărei lipsuri erau foarte mari. 

 Un important principiu misionar este şi acela al blândeţii cu care s-a 
purtat în relaţiile avute cu oamenii. Şi-a dat seama că în oraşele mari şi 
politeiste nu avea şanse decât cu mult tact misionar. Încerca prin bunătate să 
înmoaie sufletele păgânilor. A realizat că în comunităţile necreştine, unde 
existau jertfe umane, se înfăptuiau atrocităţi. Singurul mod de a le atrage 
atenţia şi a le capta sufletul rămânea bunătatea: ,,Ca o doică ce-şi îngrijeşte 
pe fiii săi” (I Tesaloniceni 4, 6-8; II Corinteni 1, 24; II Corinteni 11, 27-28). 
Scopul de a câştiga suflete pentru Hristos îl făceau să fie îngăduitor şi 
uneori inconsecvent în felul de a fi, deoarece ,,tuturor m-am făcut toate” 
(I Corinteni 9, 19-23). 

 
Concluzii 
Aşadar, pătrunderea creştinismului în mediile păgâne ne duce mereu 

cu gândul la perioada apostolică misionară, avându-l în centru pe Sfântul 
Pavel. Paşii săi de misionar au lăsat urme adânci despre care noi vorbim şi 
scriem azi. Deşi era fiul unui fariseu cu potenţial financiar, având o cultură 
religioasă deosebită, pregătit fiind de tatăl său pentru a deveni rabin, Sfântul 
Pavel a devenit un zelos practicant al misiunii creştine. Plecat din Tarsul 
Ciliciei la Ierusalim pentru a se desăvârşi în tâlcuirea Sfintei Scripturi la 
şcoala lui Gamaliel, Apostolul Pavel începe pe drumul Damascului o nouă 
etapă din viaţa sa care îl va conduce către o activitate misionară prolifică. În 
faţa misiunii sale se pleacă multă lume păgână, iar iudaizaţii se simt 
incomodaţi. 

Principiul care l-a călăuzit în lucrarea sa misionară a fost iubirea 
avută faţă de oameni, inspirându-se din dragostea lui Hristos: ,,Fiul Omului 
n-a venit să I se slujească, ci să-şi de-a sufletul preţ de răscumpărare pentru 
mulţi” (Matei 20, 28). 

S-a dăruit pe sine, făcându-se tuturor toate pentru ca misiunea sa 
apostolică să aibă ca finalitate mântuirea semenilor. În cele trei călătorii 
misionare şi-a ancorat strădania în credinţa divină şi capacitatea umană de a 
deveni făptură nouă. 

Aşadar, Sfântul Pavel ocupă un loc de frunte şi este un exemplu de 
misionar pentru cler şi popor. Fiindcă roata vieţii nu cunoaşte oprire, 
misionarul actual se poate inspira din metodele şi atitudinile Apostolului 
Pavel, care a luptat pentru împlinirea ţelurilor superioare ale existenţei 
umane. 

Puterea misiunii sale consta în faptul că a reuşit să implementeze 
Evanghelia în ţările mediterane, influenţând civilizaţia europeană. 
Evanghelia iubirii şi a iertării a fost atât de profund propovăduită încât chiar 
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dacă persecuţiile împăraţilor romani împotriva creştinismului au continuat, 
nu a putut fi împiedicată organizarea Bisericii creştine. 

Fundamentul misiunii creştine îl constituie propovăduirea 
Dumnezeului Necunoscut pe care Pavel Îl susţinea în Atena. Bisericile pe 
care le-a întemeiat de-a lungul celor trei călătorii misionare arată că adevărul 
propovăduit nu poate fi conservat decât în interiorul instituţiei eclesiale. 

Din cele pe care le-am prezentat până aici rezultă că Sfântul Apostol 
Pavel a fost misionarul, alături de ceilalţi Apostoli, care a răspândit 
creştinismul până la marginile pământului. Prin zel şi entuziasm a reuşit să 
dezvolte orizontul misionar pe care noi astăzi îl putem avea ca model. 
Pentru ca misiunea creştină să devină eficientă, trebuie ca misionarul să 
trăiască o convertire completă, asemenea Sfântului Pavel, dedicându-se întru 
totul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

 
Abstract: Saint Paul the Apostle, Model for the Christian Missionary  
Through missionary trips, the Apostle Paul fully assured the preaching and 
introduction of the Gospel from Jerusalem and Antioch of Syria, Rome to 
Spain, making it possible to penetrate Christian teachings in all geographical 
areas accessible to all nations and all the layers that formed the society of 
that age who lived and worked with all zeal, with all human power and all 
his conscientiousness of man, sent by God Himself to preaching and 
salvation. 
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Importanţa cunoaşterii fenomenului religios  
pentru misionarul ortodox* 
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Importanţa relaţiei dintre credinţă şi fenomenul religios pentru 

misionarul ortodox.  
Pentru ca misionarul ortodox să poată lucra în spaţiul 

fenomenologiei religioase, acesta trebuie să cunoască atât modul de 
manifestare a fenomenului religios cât şi importanţa credinţei în realizarea 
investigaţiei fenomenologice. În prezenta lucrare prezentăm succint cele mai 
elocvente elemente fenomenologice ale rugăciunii şi pelerinajului pentru a 
evidenţia perspectiva misionară a fenomenologiei religioase şi importanţa ei 
pentru spaţiul de credinţă al misionarului ortodox.  

Jean-Luc Marion consideră că investigarea fenomenului religios 
pleacă de la prezumţii şi anticipări ce se manifestă în complexitatea naturii 
umane, ceea ce face ca fenomenologia religioasă să pună în centrul 
preocupărilor omul şi valorile sale umane.2 

Părintele Dumitru Stăniloae afirma că fenomenul religios nu este un 
oarecare artificiu raţional, un discurs al subiectivităţii pure, ci este un 
complex de realităţi de ordin istoric, psihologic şi social.3 Din acest motiv, 
pentru a înţelege fenomenul religios, în opinia noastră, este necesară 
investigarea sa structurală în vederea identificării elementelor care îl 

 
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor Şcolii doctorale a Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă „Sfântul Nicodim”, Universitatea din Craiova, sub îndrumarea Arhid. conf. univ. 
dr. GELU CĂLINA, care şi-a dat acordul pentru a fi publicat. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 MAURICE MERLEAU-PONTY, Phenomenology of Perception, Routledge & Kegan 
Paul, London, 1962, xiv–xv apud, Merold Westphal, Prayer and the Posture of the 
Decentered Self, în The Phenomenology of Prayer, Fordham University Press, New York, 
2005, p. 10. 
3 DUMITRU STĂNILOAE, Poziţia d-lui Lucian Blaga faţă de Creştinism şi Ortodoxie, 
Sibiu, 1942, p. 14 apud Pr. conf. univ. dr. NICOLAE MORAR, Fenomenul religios în 
viziunea părintelui Dumitru Stăniloae, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria 
Teologie, nr. 19, 2013, p. 163 (pp. 163-174). 
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alcătuiesc, elemente care-i dau persistenţă şi consistenţă, autenticitate şi 
specificitate.4 

De aceea trebuie evidenţiat de la început faptul că fenomenologia 
religioasă utilizează termenul fenomenologie altfel decât Edmund Husserl. 
Despre fenomenologie s-a vorbit şi înainte de Edmund Husserl, timp în care 
termenul avea un înţeles mai general faţă de cel propus de părintele 
fenomenologiei.5 Prin conceptul de reducţie fenomenologică Edmund 
Husserl intenţiona să demonstreze faptul că se poate face distincţie între 
ceea ce este perceput şi perceperea însăşi. Această cunoaştere se realizează 
prin punerea fenomenului între paranteze, bracketing-ul care contribuie la 
identificarea momentului în care fenomenul apare şi poate fi reţinut în 
esenţa sa sau se manifestă ca eidos care se deschide.6 

Publicarea cărţii Fiinţă şi Timp din 1927 a lui Martin Heidegger a 
relevat diferenţele de raportare faţă de fenomenologie dintre el şi profesorul 
său Edmund Husserl. Dacă reducţia fenomenologică husserliană este 
definită ca fiind o suspiciune a lumii, o continuă chestionare, pentru Martin 
Heidegger, „scopul fenomenologiei este tocmai acela de a dezvălui fiinţa 
lumii”,7 cu alte cuvinte este ontologic. În opinia lui Heidegger, reducţia 
trebuie privită „ca o încercare de a interpreta relaţia omului cu lumea sa din 
interiorul acelei relaţii”.8 

Prin abordarea lui Martin Heidegger, fenomenologia se orientează 
spre Fiinţă şi se îndepărtează de direcţia propusă de Edmund Husserl, 
îndreptându-se în acest fel spre investigarea fenomenelor religioase. 

William Brede Kristensen este unul dintre filosofii care 
aprofundează direcţia ontologică a fenomenologiei şi îi adaugă interpretarea 
istorică devenind un promotor al istoriei religiilor. În viziunea sa, istoria este 
o succesiune de evenimente irepetabile, motiv pentru care fenomenul 
religios nu poate fi complet investigat pentru că transcende evenimentul 
istoric în interiorul căruia se petrece. În acest sens dă exemplu religia 
egipteană care, după două milenii de istorie, a dispărut. În acelaşi context el 
remarcă inconsistenţa fenomenologică a credinţelor şi ideilor religioase, 
care sunt fundamental caracterizate de o transformatoare exprimare 

 
4 IBIDEM, p. 42. 
5 GEORGE A. JAMES, Phenomenology and the Study of Religion: The Archaeology of an 
Approach, în The Journal of Religion, Vol. 65, Nr. 3, Iulie, 1985, pp. 311-335. 
6 CAROLE M. CUSAK, Discontinous meditations on the Phenomenology of Religion, în 
Mentalities, Vol. 25, nr. 1&2, 2011, p. 2 (pp. 1-13). 
7 FRANCIS F. SEEBURGER, Heidegger and the Phenomenological Reduction, în 
Philosophy and the Phenomenological Research, Vol. 36, nr. 2, Decembrie, 1975, p. 213 
(pp. 212-221). 
8 IBIDEM. 
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religioasă, datorată multiplelor modalităţi prin care îşi manifestă 
fenomenologic sacralitatea. 

Metoda de investigare fenomenologică religioasă pe care o propune 
acesta necesită raportarea fenomenului religios, în primul rând, la conceptul 
de sacru şi, în al doilea rând, compararea datelor istorice din care acesta este 
alcătuit cu date istorice ale unor fenomene religioase similare. De aceea, 
Brede Kristensen considera că un teolog care va intenţiona să prezinte o 
imagine de ansamblu a unui fenomen religios va considera întotdeauna 
propria religie ca fiind coroana dezvoltării istorice a tuturor ideilor şi 
credinţelor religioase. Astfel, Brede Kristensen apreciază că o astfel de 
abordare este una teologică şi nu istorică, motiv pentru care, în opinia lui pe 
care o asumăm şi noi, interpretarea fenomenologică religioasă poate fi 
reprezentativă nu în scopul identificării religiei supreme, ci pentru realizarea 
unei metode cu ajutorul căreia să se poată împlini acest deziderat.  

Pentru Brede Kristensen fenomenele religioase pot fi împărţite în trei 
grupe în funcţie de relaţia lor cu sacrul. Prima grupă este reprezentată de 
raportarea omului faţă de lume, a doua de raportul omului cu semenii şi, din 
relaţia cu aceştia, rezultă o a treia grupă caracterizată de relaţia omului cu 
Dumnezeu. Conştiinţa este locul unde se manifestă aceste realităţi şi se 
realizează conexiunile dintre ele.9 De aceea, aflat în spaţiul gândirii 
protestante în sfera căruia îşi desfăşura cercetările fenomenologice, va 
considera că fenomenele religioase trebuie investigate plecând de la 
conştiinţa umană.10 

Pentru a realiza o astfel de investigare, fenomenologia religioasă 
trebuia să reţină informaţii şi date şi din alte domenii de cercetare, pe care să 
le clasifice, să le grupeze, să le selecteze intuitiv, iar rezultatele obţinute să 
le prelucreze comparativ. Cunoaşterea procesului fenomenologic care 
conduce la apariţia fenomenului religios în conştiinţa umană şi identificarea 
elementelor prin care aceasta se manifestă contribuie la cunoaşterea modului 
în care Dumnezeu intră în relaţie cu omul. Aşadar, fenomenologia religioasă 
pe care o propune W. Brede Kristensen are ca obiectiv identificarea sacrului 
prin intermediul evenimentelor pe care Acesta le propune umanului.11 

În opinia noastră, ca trăire umană cu valoare absolută, relaţia dintre 
Dumnezeu şi om poate fi reprezentată fenomenologic de credinţă, motiv 

 
9 Vezi W. BREDE KRISTENSEN, The Meaning of Religion, Ed. Martinus Nijhoff, 
Haga,1960. 
10 BJORN SKOGAR, Neoprotestantism in Stockholm in 1897, Edited by Sigurd Hjelde, 
Man, Meaning, and Mystery. 100 Years of History of Religion in Norway, Vol. LXXXVII, 
Brill,  Leiden, Boston, Köln, 2000, p. 68 (pp. 205-222). 
11 W. BREDE KRISTENSEN, The Meaning, p. 8 apud Jamesr Mensch, Prayer as Kenosis, 
în The Phenomenology of Prayer, Fordham University Press, New York, 2005, p. 63 (pp. 
63-74). 
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pentru care investigarea fenomenologică religioasă ar trebui să se 
obiectiveze în identificarea, compararea şi exprimarea fenomenelor 
religioase ţinând cont de diversitatea de credinţe. În acelaşi context, trebuie 
remarcat faptul că universalitatea şi varietatea fenomenelor religioase 
diluează identitatea lor fenomenală, fiind dificil de spus ce este specific, ce 
dă identitate, prin ce este caracterizat un fenomen religios. Spre exemplu, 
investigarea fenomenologică a sacrificiului religios, pe care îl întâlnim în 
forme şi pe paliere culturale şi spirituale diferite în universul uman, este 
reprezentativă în acest sens. Însăşi misiologia ortodoxă comportă 
dimensiunea universală a sacrificiului. De aceea, credem noi că se poate 
spune că sacrificiul, ca eveniment religios, este definit de aspectul său 
cosmic. Cu toate acestea, pentru a-l prezenta ca fenomen religios, nu este 
suficient să spunem numai atât despre el. 

Recunoaştem, aşadar, că prin intermediul intuiţiei şi empatiei, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, investigând fenomenologic experienţa 
religioasă, fenomenologul va formula un punct de vedere originar. Cu toate 
acestea, actul său empiric va fi unul incomplet, pentru că fenomenologul 
este lipsit de autenticitatea trăirii religioase care misionarului îi este dată de 
credinţă.  

Majoritatea fenomenologilor, potrivit lui Brede Kristensen, 
consideră că fenomenul religios poate fi definit de ceea ce îl caracterizează 
ca sacru, iar elementele fenomenologice din care este alcătuit şi prin care 
este investigat sunt reprezentate de spaţiul religios prin care se exprimă. De 
aceea, el observa că, deşi metoda comparativă este una potrivită pentru 
investigarea fenomenologică, ea nu poate fi viabilă datorită variabilităţilor şi 
infinităţilor de elemente religioase care caracterizează manifestarea 
sacrului.12 

Oscilând între aceste metode de abordare fenomenologică, Brede 
Kristensen considera că: „dacă se renunţă la formele specifice sacrului 
pentru a găsi ceea ce este comun în spatele lor, atunci rămânem cu concepte 
fără însemnătate. Elementul comun pe care îl găsim în acest fel este atât de 
vag şi de efemer încât nu poate oferi nici un interes pentru cercetarea 
fenomenologică”13 şi arăta că „de îndată ce înţelegem esenţa fenomenelor 
religioase, ceea ce corespunde sentimentelor şi intuiţiilor religioase, acestea 
devin naturale şi accesibile percepţiei umane. Numai în acest fel se poate 
identifica elementul fenomenologic alogen şi clasifica apoi ideile şi 
practicile religioase, dar numai după ce este înţeleasă semnificaţia lor reală. 

 
12 IBIDEM. 
13 IBIDEM. 



177 

Analiza metodelor fenomenologice dovedeşte că însuşi fenomenul religios 
ascunde esenţa religiei”.14 

În opinia noastră, folosirea metodei comparative pentru investigarea 
fenomenelor religioase, în scopul cunoaşterii manifestărilor lor fenomenale, 
trebuie să înceapă de la credinţa în care trăieşte, pe care o mărturiseşte şi o 
practică misionarul ortodox. În acelaşi timp, trebuie evidenţiat faptul că 
metoda fenomenologică comparativă nu pune la dispoziţia fenomenologului 
religios certitudini fenomenologice, deoarece concluziile acestuia îi aparţin 
în mod direct şi, ca atare, sunt subiective, aproximative, fiind limitate de 
cultura, gândirea şi capacitatea sa de a exprima ceea ce investighează 
fenomenologic. Devine evident astfel că, dincolo de bagajul de cunoştinţe 
pe care le posedă fenomenologul, în investigarea fenomenului religios este 
foarte importantă credinţa lui.  

Credinciosul preţuieşte propria credinţă deoarece pentru el ea 
reprezintă adevărul unic, autonom şi absolut. De aceea, în procesul 
fenomenologic de cunoaştere credinţa este foarte importantă, pentru că ea 
exprimă identitatea spirituală a grupurilor mici, mari sau foarte mari de 
oameni, care pot influenţa mesajul şi modul de exprimare şi investigare 
fenomenologic. În acest sens, trebuie subliniat că fenomenologul religios 
trebuie să cunoască profund bazinul de credinţă în care se manifestă 
fenomenul religios pe care îl investighează pentru a exprima autentic 
identitatea religioasă a acestuia. 

 
Valoarea misionară a investigării fenomenologice a rugăciunii  
Pentru a investiga fenomenologic rugăciunea şi spaţiul ei 

revelaţional, fenomenologia religioasă apelează la conceptul de alteritate. 
Alteritatea sau întâlnirea cu celălalt devine o metodă de investigare 
fenomenologică cu ajutorul căreia se investighează spaţiul revelaţional al 
rugăciunii prin care devină posibilă exprimarea sinelui prin întâlnirea şi 
dialogul cu celălalt.  

Martin Buber considera că întâlnirea sau dialogul dintre oameni se 
sprijină pe relaţia cu Dumnezeu: „Eul parţial părăsit se scindează în două 
identităţi stranii. Căzuţi din preajma Eului absolut, nu facem decât să ne tot 
configurăm şi re-configurăm eul. Şansa recuperării se află pe jumătate în 
noi, în propriul nostru eu, cealaltă jumătate se află în celălalt eu, parcurs 
obligatoriu prin intermediul aproapelui”.15  

 
14 JAMESR MENSCH, Prayer as Kenosis, în The Phenomenology of Prayer, Fordham 
University Press, New York, 2005, p. 63 (pp. 63-74). 
15 IOAN F. POP, Celălalt eu, disponibil la http://www.contributors.ro/cultura/celalalt-eu/, 
(accesat 16.08.2018.) 
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Călătoria spre sine se face întotdeauna alături de semen şi prin 
intermediul lui, iar ceea ce face posibilă o astfel de perspectivă este iubirea. 
Liantul care exprimă iubirea interpersonală este rugăciunea. „Între eu şi tu 
se interpune intervalul celuilalt eu, care ne apropie şi ne desparte în acelaşi 
timp. Când se produce, dialogul eului cu Tu-ul său semnifică şi umple cu 
substanţă golul temporal. Face ca «sinele» prezenţei noastre să dea turul 
unei realităţi nemaiîntâlnite, inexistente până la noi. Eul finit rămâne partea 
vizibilă a unui raport cu un Tu infinit, prins în limitele nelimitatului său. Cu 
alte cuvinte, în rugăciune, «în experienţa religioasă, Dumnezeu, înainte de a 
fi un Eu, este un Tu»”.16  

În interiorul rugăciunii, dialogul, ca întâlnire cu Dumnezeu, are 
dimensiune fenomenologică. „Limbajul rămâne mediul ontologic din care 
rezultă derivaţia eu-tu. Existenţa umană stă preponderent în natura revelată a 
acestui raport. Eul filtrat prin prezenţa tu-ului (aproapelui n.n.) oferă o primă 
certitudine misterioasă a existenţei sale. Este vorba despre cea a eului 
reflectat în străinătatea prietenoasă a feţei celuilalt”.17 Cu alte cuvinte: 
„Creaţiunea îşi vădeşte alcătuirea graţie fenomenului întâlnirii”.18 
Alteritatea, nevoia întâlnirii eu-lui cu celălalt şi simbioza pe care o 
constituie această necesitate naturală, relevă rolul rugăciunii în realizarea 
realităţii divino-umane.  

Prin intermediul conceptului de alteritate, fenomenologia religioasă 
pune în evidenţă aspectul chenotic al rugăciunii. Rugăciunea contribuie la 
raportarea, adică golirea, deschiderea sinelui către celălalt. „Uneori, 
neputând fi eu complet (celălalt eu), eul se goleşte (kenosis), se rupe în 
multiple euri nesemnificative, limitându-se la conţinuturile aleatoriu livrate 
de conştient sau de inconştient, la egologie”.19 

În rugăciune fiinţa umană fundamentează fenomenologic un spaţiu 
creator orientat spre divin. Deschiderea sinelui spre divin în spaţiul 
rugăciunii este definită de orientarea sa spre celălalt, deoarece rugăciunea 
pentru celălalt nu este o concurenţă cu altcineva ci, mai degrabă, o dăruire 
către acela. Mă rog ca binele să vină pentru celălalt. În mod fenomenologic, 
dar şi teologic, rugăciunea realizează atât împlinirea necesităţilor mele cât şi 
ale celuilalt. Din perspectiva fenomenologiei religioase, în rugăciune 
presupun, intuiesc cât de mult pot, acţiunea pentru care mă rog. Nu neg 
interesul personal, dar nu uit nici de folosul şi interesele celuilalt. Deşi ştiu 
că aceste aspecte ale rugăciunii comportă valori diferite sau pot presupune 
că nu se împlinesc, interesele pentru realizarea cărora mă rog rămân reale şi 

 
16 IBIDEM. 
17 IBIDEM. 
18 MARTIN BUBER, Eu şi Tu, trad. Ştefan Augustin Doinaş, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992, 
p. 52. 
19 IBIDEM. 
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nu împuţinează în niciun fel valoarea morală şi etică a rugăciunii pe care o 
practic.  

În acest sens, Thomas Merton, fenomenolog religios şi călugăr 
cistercian, insista să evidenţieze faptul că viaţa este permanent legată de 
Creatorul ei. De aceea, din punctul său de vedere, rugăciunea are rolul de a 
reaprinde şi a restabili relaţia dintre Creator şi creaţie. Evidenţiind belşugul 
de rugăciune al monahilor, ca expresie a deciziei lor de a abandona lumea 
pentru a asculta cea mai adâncă voce, el sublinia importanţa rugăciunii 
pentru viaţa ascetică şi considera că această bogăţie spirituală s-a realizat 
pentru că rugăciunea în mănăstire este practicată susţinut, în solitudine şi 
într-o permanentă stare de concertată atenţie pentru a se auzi glasul lui 
Dumnezeu, greu de perceput de către omul din lume. În viziunea sa, 
rugăciunea nu trebuie oficiată pentru dobândirea de bunuri sau în vederea 
rezolvării problemelor trecătoare ale lumii şi nici pentru cunoaşterea 
adevărului, ci trebuie să descopere sensul vieţii care constă în acela de a ne 
face fii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne convingă că este necesar să ne 
pierdem în dragostea divină, să ne găsim odihna în viaţa divină.20 

Pentru profesorul american de filozofie Merold Westphal rugăciunea 
are, din punct de vedere fenomenologic, un general aspect chenotic, care 
reiese din împreună lucrarea celor cinci atribute care, în opinia sa, sunt: 
lauda, mulţumirea, mărturisirea, cererea pentru sine şi mijlocirea pentru 
alţii.21 El subliniază că niciuna dintre aceste dimensiuni nu trebuie să fie 
considerată superioară sau inferioară celorlalte, deoarece fiecare implică pe 
celelalte şi prin ele pe acela care se roagă şi, în acelaşi timp, cu aceiaşi 
măsură şi putere îl fac responsabil pe cel aflat în rugăciune faţă de toţi 
oamenii, inclusiv faţă de adversarii săi.22 „Este imposibil să te rogi unui 
Dumnezeu personal şi să rămâi indiferent faţă de fraţii tăi care suferă. Este 
imposibil. Oricine se roagă fără suferinţă pentru fraţii săi care suferă, se 
roagă la un stâlp, la o umbră, nu la Dumnezeul cel viu. Pentru că dacă te 
rogi Dumnezeului cel viu, tu, care trăieşti, El, cel viu, te trimite la fraţii 
vii”.23 În acest sens Merold Westphal consideră că metoda de investigare 
fenomenologică trebuie să dezvăluie aspectul donator al rugăciunii şi 
aspectul ei de jertfă. 

În concepţia sa tăcerea reprezintă o parte importantă a rugăciunii, 
deoarece nu putem asculta şi înţelege vocea lui Dumnezeu atunci când 

 
20 IBIDEM, p. 91. 
21 MEROLD WESTPHAL, Op. cit., p. 16. 
22 IBIDEM. 
23 CARLO CARRETTO, The God Who Comes, N.Y. Orbis Books, Maryknoll, 1974, p. 179 
apud Merold Westphal, Prayer and the Posture of the Decentered Self, în The 
Phenomenology of Prayer, Fordham University Press, New York, 2005, p. 16 (pp. 13-31). 
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vorbim despre noi.24 „Rugăciunea are nevoie de tăcere, nu numai din tăcere 
exterioară, ci şi din interior; pentru că minţile şi inimile noastre pot fi şi, de 
obicei, sunt locuri foarte zgomotoase chiar şi atunci când nu emit niciun 
sunet pe care să-l putem auzi. Dumnezeu vorbeşte şi în tăcere”.25 

În viziunea profesorului american de filozofie rugăciunea reprezintă 
o profundă descentrare a sinelui26 în care sinele descentralizat mărturiseşte, 
dezvăluie prezenţa unui sine alternativ.27 Fenomenologic sinele este darul 
care face ca rugăciunea să devină posibilă. De aceea, conform lui Jean-Luc 
Marion, un astfel de sine nu este nici subiect, nici ego, ci pur şi simplu: 
darul.28 

În acest sens, pentru Jean-Luc Marion, rugăciunea reprezintă un dar 
al cărui valoare este definită de îmbătrânirea în rugăciune. Din acest motiv, 
rugăciunea din punct de vedere fenomenologic pe care o împărtăşim şi noi, 
potrivit lui Jean-Luc Marion, trebuie să fie o grijă, o îndatorire, un ideal al 
vieţii.29 

Pentru a-L proteja pe Dumnezeu de blasfemie şi idolatrie,30 Jean-
Luc Marion s-a folosit în investigarea fenomenologică a rugăciunii de 
conceptele icoană şi idol pe care le considera părţi definitorii ale acestui 
fenomen religios. În opinia sa, limbajul fenomenologic este insuficient 
pentru a putea face referire la Dumnezeu, motiv pentru care comportă o 
formă idolatră. El este limitat de cunoaşterea reprezentată de vedere ca 
mijloc de investigare fenomenologică. De aceea, imaginea iconică a 
rugăciunii depăşeşte capacitatea de cunoaştere a fenomenologului, deoarece 
vederea supune investigării o spaţialitate infinită a cărei exprimare este 
limitată de metodele fenomenologice de cercetare. 

 
24 JOHANNES TAULER, Sermons, N.J. Paulist Press, Mahwah, 1985, p. 38 apud 
MEROLD WESTPHAL, Prayer and the Posture of the Decentered Self, în The 
Phenomenology of Prayer, Fordham University Press, New York, 2005, p. 18 (pp. 13-31). 
25 MEROLD WESTPHAL, op. cit., p. 19. 
26 IBIDEM, p. 15. 
27 EDUARDO CADAVA, PETER CONNOR AND JEAN-LUC NANCY, Who Comes 
after the Subject?, Routledge, New York 1991 apud MEROLD WESTPHAL, Prayer and 
the Posture of the Decentered Self, în The Phenomenology of Prayer, Fordham University 
Press, New York, 2005, p. 31 (pp. 13-31). 
28 JEAN-LUC MARION, Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness, book V, 
Stanford University Press, Stanford, 2002 apud MEROLD WESTPHAL, Prayer and the 
Posture of the Decentered Self, în The Phenomenology of Prayer, Fordham University 
Press, New York, 2005, p. 31 (pp. 13-31). 
29 MEROLD WESTPHAL, op. cit., p. 31. 
30 JEAN-LUC MARION, On the Name, Stanford University Press, Stanford, 1995, p. 35–
85 apud CHRISTINA M. GSCHWANDTNER, Praise—Pure and Personal? Jean-Luc 
Marion’s Phenomenologies of Prayer, în The Phenomenology of Prayer, Fordham 
University Press, New York, 2005, p. 169 (pp. 168-184). 
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Jean-Luc Marion are convingerea că în rugăciune este imposibil să 
precizăm sau să spunem ceva despre Dumnezeu, dar acest lucru nu 
înseamnă că nu putem problematiza despre Dumnezeu. „Nu poţi vorbi este 
doar o pauză, o perioadă temporară. În cele din urmă, este foarte posibil să 
spunem ceva legat de Dumnezeu, chiar să rostim un cuvânt pe care îl găsim 
«potrivit pentru Dumnezeu». Ceva adevărat poate fi spus când este «corect 
făcut» şi într-o interpretare competitivă. Dar competitivitatea, acţiunea care 
face vorbirea să fie corectă, nu este realizarea vorbitorului; este un dar din 
partea cealaltă”.31 

În acest context fenomenologic, în ceea ce priveşte rugăciunea ca 
mod de exprimare şi cunoaştere a lui Dumnezeu, Jean-Luc Marion oscilează 
între viziunea deconstructivistă a lui Jacques Derrida şi scrierile teologice 
despre numirile divine ale Sfântului Dionisie Areopagitul. În viziunea sa, 
rugăciunea este o manifestare fenomenologică care comportă reprezentări pe 
care el le numeşte: afirmative, negative şi de de-nominalizare.32 În acest 
sens, Jean-Luc Marion aprecia că în investigarea fenomenologică a 
rugăciunii, Jacques Derrida s-a blocat în limbajul predicativ, care vorbea 
despre Dumnezeu doar afirmativ şi negativ, în timp ce în cercetarea 
fenomenologică pe care o propune el, depăşeşte forma duală a acestui limbaj 
prin intermediul conceptului de de-nominalizare, pe care l-a formulat 
inspirat, după cum precizează, de scrierile Sfântul Dionisie Areopagitul. 

În viziunea fenomenologului francez, pentru a cunoaşte fenomenul 
religios investigarea fenomenologică a rugăciunii trebuie să nu fie idolatră, 
motiv pentru care fenomenologul nu trebuie să utilizeze termeni care să facă 
referire la Dumnezeu. De asemenea, este necesar ca fenomenologul să 
înţeleagă faptul că abordarea sa este limitată de perspectiva din care umanul 
priveşte către Dumnezeu, dar şi că dacă nu ne mai raportăm la Dumnezeu în 
actul cunoaşterii nu mai este necesară lauda adusă lui Dumnezeu şi, ca atare, 
nu mai are rost să vorbim despre Dumnezeu nici afirmativ, nici negativ. De 

 
31„According to Marion, it is impossible to predicate, say something about, God. But this 
does not imply, in his opinion, that we should only be silent about God. Being unable to 
speak is only a pause, a temporary period. Ultimately, it is quite possible to say something 
relating to God, even to utter a word we find ‘fitting for God.’ Something true can be said 
when it is ‘made true,’ namely, in performative speaking. But the ‘performance,’ the action 
that makes the speaking true, is not the speaker’s accomplishment; it is a gift from the other 
side” (VICTOR KAL, Being Unable to Speak, Seen as a Period: Difference and Distance 
in Jean-Luc Marion, in Flight of the Gods, Fordham University Press, New York, 2002, 
p. 144–165, nota 7 apud CHRISTINA M. GSCHWANDTNER, Praise—Pure and 
Personal? Jean-Luc Marion’s Phenomenologies of Prayer, în The Phenomenology of 
Prayer, Fordham University Press, New York, 2005, p. 167, pp. 168-184). 
32 CHRISTINA M. GSCHWANDTNER, Praise—Pure and Personal? Jean-Luc Marion’s 
Phenomenologies of Prayer, în The Phenomenology of Prayer, Fordham University Press, 
New York, 2005, p. 168-169. 
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aceea, toată lauda adusă lui Dumnezeu, toate numirile atribuite Lui, sunt 
negate şi descalificate pentru că toate numirile lui Dumnezeu sunt idolatre, 
motiv pentru care trebuie să folosim conceptul de  de-nominalizare, adică o 
reprezentare iconică a lui Dumnezeu.33 În acest cadru fenomenologic limba 
nu mai are capacitate metafizică de a rosti divinul.  

În rugăciune este imposibil a vorbi despre Dumnezeu, consideră 
Jean-Luc Marion, deoarece Dumnezeu nu poate fi numit şi, ca atare, nu 
poate exista nicio posesiune conceptuală a lui Dumnezeu. Numele şi esenţa 
lui Dumnezeu trebuie să fie protejate. 

Tăcerea fenomenologică a rugăciunii contribuie la zidirea spirituală 
a credinciosului care, aflat în rugăciune, se dăruie aceluia către care se 
roagă. Din acest motiv fenomenologic, rugăciunea care se interpune între 
oameni şi între Dumnezeu şi oameni este mijloc de relaţionare. Rugăciunea 
nu este o invocare ce face ca cel chemat să se apropie, ci o atentă şi mută 
aşteptare care ridică pe cel ce se roagă spre Dumnezeu. Jean-Luc Marion 
concluzionează în acest fel că numirile pe care le atribuim divinului sunt 
reprezentarea unei paradigme care ne înscrie în orizontul lui Dumnezeu, 
ceea ce, în opinia lui, se realizează în Biserică prin Taina Botezului. Aici ne 
atribuim un nume nu pentru a fi inteligibili lui Dumnezeu, ci pentru a intra 
în numele de nepronunţat a lui Dumnezeu, un nume inteligibil pentru noi, 
prin care „intrăm în numele său nepronunţabil, pentru a primi prin surplus 
numele nostru”.34 

Fenomenologia religioasă evidenţiază importanţa rugăciunii pentru 
viaţa religioasă, precum şi faptul că aceasta reprezintă o profundă 
preocupare a omului faţă de semenii săi şi de Dumnezeu. Rugăciunea 
manifestă fenomenologic o bogată paletă de experienţe umane 
semnificative: dăruie, distribuie, împarte, contextualizează, structurează, 
ceea ce fenomenologic înseamnă ieşirea rugăciunii din propriul orizont. 
Această poziţionare a rugăciunii faţă de propria manifestare fenomenologică 
îi defineşte fiinţa fenomenală şi îi permite să se manifeste ca eveniment 
uman la limita dintre posibil şi imposibil. Investigarea fenomenologică ne 
arată că rugăciunea, ca fenomen religios, este rezultatul unei experienţe 
umane permanent purificatoare şi crucificatoare, aspect precizat cu mult 
timp înainte de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care spunea: „Toate cele 
văzute (fenomenele n.n.) se cer după cruce, adică după deprinderea care le 
suspendă pe cele activate spre ele prin simţuri”.35 

 
 

33 IBIDEM, p. 169. 
34 JEAN-LUC MARION, Degrees of Givenness: On Saturation, Indiana University Press, 
Bloomington, 2014, p. 189. 
35 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia II, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1992, p. 150. 
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Pelerinajul - fenomen religios şi eveniment misionar 
Istoria semnalează primul pelerinaj despre care Biserica deţine 

mărturie scrisă. Egeria sau Aetheria, între 381 şi 384, consemnează într-un 
jurnal propriul pelerinaj. Acest text relevă complexitatea fenomenologică a 
pelerinajului. Din povestirile acesteia reiese că: „pelerin este mai întâi cel 
aflat în căutarea «ţinutului făgăduinţei», în care «curge lapte şi miere», ţinut 
propriu şi bine-cunoscut, însă din care a fost izgonit sau răpit”.36  În acest 
sens, „imagine a pelerinului este poporul evreu rătăcind prin pustia Sinaiului 
în căutarea acelui ţinut. Într-o ordine firească, tradiţia pelerină moştenită mai 
târziu de comunităţile creştine este fundamentată pe experienţa şi experierea 
trăite de poporul evreu în pustie”.37 Aşadar: „A pleca, a merge, a descoperi 
orizonturi noi, a trăi într-o colectivitate şi, mai ales, a trăi o schimbare 
interioară al cărui scop este a merge pe urmele lui Hristos, aceste acţiuni pot 
defini pelerinajul”.38 

De aceea, potrivit Lucreţiei Vasilescu, pentru fenomenologia 
religioasă caracteristica principală a pelerinajului este reprezentată de 
deplasare, de mişcarea pelerinului prin timp şi spaţiu, cu alte cuvinte, 
distanţa parcursă şi timpul consumat între începutul şi sfârşitul călătoriei 
spirituale. De aceea, aflându-se într-o permanentă trecere, pelerinul se află 
mereu într-un loc şi într-un timp diferit de cel precedent şi de cel viitor şi, ca 
atare, este permanent şi într-un alt eu, motiv pentru care, alteritatea şi 
străinătatea reprezintă principalele dimensiuni care descriu fenomenologic 
pelerinajul. Prin prisma acestor elemente fenomenologice, pelerinul este 
străin în sine şi pentru sine, precum şi faţă de spaţiul geografic şi spiritual 
parcurs. Pelerinul lipsit de propriul eu, de esenţa Eului primordial, prin 
pelerinaj revine la Dumnezeu pentru a-şi schimba sau pentru a-şi reface, a-şi 
reda viaţa.39 „Prin urmare, Dumnezeu este atât Calea cât şi Cel care poartă 
pe cale. În această perspectivă, pelerinajul este un proces complet şi 
complex, fiecare moment al său constituindu-se atât în punct de plecare cât 
şi de ajungere la destinaţie. Nu putem separa, ci doar distinge între plecare, 
mers şi sosire”.40 

Complexitatea fenomenologică a pelerinajului reiese şi din analiza 
traseului parcurs de pelerin. Distanţa dintre punctul de plecare al pelerinului, 
punct lipsit de identitate sacră, şi progresarea spre centru, spre sfinţenie, 

 
36 ADRIAN MARINESCU, Câteva momente din istoria turismului religios: pelerini 
români la Muntele Sinai (sec. X-XX). Reiterarea unei spiritualităţi de tip patristic, în 
Revista Ecumenică Sibiu, 1/2009, p. 88-89, (pp. 87-140). 
37 IBIDEM. 
38 LUCREŢIA VASILESCU, Pelerinajul – dimensiuni semantice şi spirituale, în Anuarul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Bucureşti, 2001, p. 586 (pp. 581-600). 
39 IBIDEM, p. 581-582. 
40 IBIDEM. 



184 

constituie un traseu bine definit în conştiinţa, atitudinea, comportamentul şi 
mişcarea pelerinului. Peisajele, localităţile, oamenii întâlniţi pe această cale 
alcătuiesc, etapă cu etapă, drumul spre sfinţenie şi constituie un act de 
sfinţire în desfăşurare. Fiecare loc nou întâlnit motivează şi întăreşte 
convingerea pelerinului că este pe drumul care îl conduce spre Dumnezeu, 
spre împlinirea rugăciunilor sale.41 

Robert H. Stoddard considera că fenomenologic distanţa reprezintă 
un element foarte imprecis deşi necesar, pentru că pelerinul se raportează la 
sacru iar localizarea sacrului este greu de efectuat deoarece depinde de 
credinţa pelerinului. De aceea, procesiunea în jurul construcţiei unei 
bisericii cât şi călătoria spre Locurile sfinte, pot fi considerate pelerinaje în 
aceiaşi măsură, fiindcă toate altarele de închinare sunt sfinţite şi reprezintă 
centre spirituale pentru pelerini,42 ceea ce înseamnă că orice călătorie 
efectuată în scopul întâlnirii sacrului, din perspectivă fenomenologică, 
indiferent de cât de scurtă sau lungă este, oricât de mult sau de puţin 
durează, poate fi considerată în mod just ca fiind pelerinaj. Cu toate acestea, 
durata sau distanţa pe care o parcurg pelerinii, nu pot fi suficiente pentru 
definirea fenomenologică a pelerinajului.43 

Datorită diversităţii de elemente fenomenologice pe care le comportă 
pelerinajul, investigarea sa fenomenologică se consideră că poate fi realizată 
începându-se de la motivaţia pelerinului. Aceasta trebuie să fie religioasă. În 
acest context, sensul de religios atribuit pelerinajului conţine o bogăţie de 
nuanţe greu de separat, motiv pentru care identificarea reală a motivaţiei 
care constituie începutul pelerinajul este reprezentată de varietatea şi 
diversitatea de intenţii şi scopuri pentru care pelerinul decidă să pornească 
în această călătorie sacră. Nici observatorii, nici călătorii înşişi nu pot 
diferenţia şi identifica cu precizie aceste aspecte motivaţionale, însă, este 
unanim admis faptul că atributul lor principal trebuie să fie credinţa pentru a 
putea defini acest fenomen ca religios. 

Pentru Robert H. Stoddard este evident că într-un spaţiu sacru, 
recunoscut ca loc de pelerinaj în care târguirile, festivalurile, evenimentele 
sportive şi pieţele contribuie la atragerea pelerinilor, turiştilor, a grupurilor 
de excursionişti, a comercianţilor şi chiar şi a contestatarilor evenimentului, 

 
41 ADRIAN MARINESCU, op. cit., p. 91-92. 
42 AGEHANANDA BHARATI, Pilgrimage sites and Indian civilization, in Chapters in 
Indian civilization, Vol. 1, Dubuque, Iowa, 1970, (pp. 85-126) apud ROBERT H. 
STODDARD, Defining and Classifying Pilgrimages, Sacred Places, Sacred Spaces: The 
Geography of Pilgrimages, vol. 34, Baton Rouge, Los angeles, 1997, p. 43 (pp. 41-60). 
43 ROBERT H. STODDARD, Defining and Classifying Pilgrimages, Sacred Places, Sacred 
Spaces: The Geography of Pilgrimages, vol. 34, Baton Rouge, Los Angeles, 1997, p. 44 
(pp. 41-60). 
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adevăraţii pelerini religioşi nu pot fi concret precizaţi.44 Din acest motiv, 
pentru a putea defini fenomenologic pelerinajul, sunt consideraţi pelerini toţi 
cei care participă la desfăşurarea evenimentului, chiar dacă nu toţi 
participanţii o fac din considerente şi motivaţii religioase. 

Tot în context fenomenologic, numărul de pelerini care călătoresc 
spre spaţiu sacru este un element structural al pelerinajului pe care 
fenomenologia religioasă îl consideră ca fiind reprezentativ. Numărul 
pelerinilor poate fi reprezentativ fenomenologic ca element comparativ. 

Pentru că traseul geografic depinde de voinţa pelerinului, de timpul 
pe care îl dedică acestei activităţi, de costuri şi alţi factori similari, realizarea 
pelerinajului presupune un efort, o jertfă din partea pelerinului care aşteaptă 
răsplată. De aceea, toate activităţile care contribuie la realizarea 
pelerinajului reprezintă elemente fenomenologice care extind în mod 
esenţial domeniul respectivului fenomen cu mult peste imaginea locului 
sfânt. Fenomenologic pelerinajul este o cale sacră. Întreaga călătorie este un 
act de devotament pentru că implică închinarea în faţa a numeroase locuri 
sfinte pe parcursul traseului. De fapt, unele pelerinaje nu sunt direcţionate 
spre un loc sacru, ci mai degrabă sunt reprezentarea locurilor sfinte vizitate 
de pelerini în timp ce realizează traseul pelerinajului.45 

Pentru sociologul francez Henri Lefebvre pelerinajul este imagine 
naturală, ordonată, liniştită şi solemnă a unei comunităţi de oameni.46 În 
opinia sa, pentru că în lumea modernă „comunitatea naturală a dispărut în 
parte şi oamenii au încetat să mai trăiască, să mai înveţe, să se mai joace, să 
se mai căsătorească şi să moară în interiorul aceleaşi comunităţi”,47 
pelerinajul nu se mai exprimă în forma sa naturală. Din acest motiv, în 
concepţia sa, pelerinajul răspunde necesităţilor umane contemporane. Astfel, 
„în pelerinajul actual întâlnim scopuri şi nevoi mai mult pragmatice, decât 
spirituale: găsirea unui loc de muncă (fie în ţară, fie în altă parte a lumii), 
ameliorarea unor conflicte familiale sau sociale, sănătate, căsătorie, şi, 
undeva în «fundal» linişte sufletească sau mântuire. Observăm că, cerinţele 
pelerinului contemporan sunt în ton cu necesităţile vremii, cu divergenţele 
sociale şi personale ale fiecăruia”.48 Pentru el pelerinajul contemporan a 
devenit un fenomen social prin care „sentimentul religios scuteşte omul de 

 
44 IBIDEM. 
45 IBIDEM, p. 55. 
46 BRYAN WILSON, Religia din perspectivă sociologică, trad. Dana Maria Străinu, Ed. 
Trei, Bucureşti, 2000, p. 154. 
47 IBIDEM. 
48 IOANA-COSMINA BOLBA, Omul modern şi contemporan între nevoi, aspiraţii şi 
consumismul religios, în Annals of the University din Oradea, History-Archaeology Series, 
Tome XXV, Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2015, p. 137 (pp. 135-139). 
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chinul căutării adevărului şi al întrebărilor fără răspuns”,49 şi ca atare nu 
sacrul, ci „dezvrăjirea modernă a lumii”50 a devenit o realitate dăruitoare de 
sens. Cu toate acestea, în ciuda „opacităţii consumiste, omul modern nu şi-a 
pierdut definitiv legătura cu divinitatea, aspectul religios al vieţii fiind totuşi 
o constantă. Călătoriile spirituale, turismul religios ori pelerinajul sunt tot 
atâtea aspecte ce ţin de împlinirea umanului şi a sfinţeniei”.51 

Consumismul este un element reprezentativ în definirea 
fenomenologică a pelerinajului, deoarece: „consumatorul – «pelerin» prin 
mall-uri aspiră la miracole de moment, efemere dar în trend cu societatea de 
consum”.52 Atât „mirajul de a avea (acel «pipăit» al omului sacru dezvoltă 
în postmodernism eleganţa atingerii de divinitate) cu fascinaţia de a fi în ton 
cu societatea sunt perspective ale omului modern şi contemporan. Dacă în 
lumea de azi pelerinajul este reprezentat de acea «stare de călătorie în 
sine»,53 consumismul poate constitui un fel de religie datorită 
comercializării obiectelor, lucrurilor şi mărfurilor ridicate la stadiu de ideal. 
Pentru consumişti religioşi pelerinajul poate reprezenta o sursă valoroasă de 
câştiguri, «o „afacere», un «business» din care fiecare are de câştigat: 
pelerinul «consumă» obiectele aşa zis «sfinţite», comerciantul bani”.54  

Dincolo de aceste aspecte fenomenologice de ordin material, 
principala dimensiune fenomenologică a pelerinajului este dată de faptul că 
exprimă, prin intermediul experienţei umane, relaţia sacră a omului cu 
Dumnezeu. Stăruinţa, abnegaţia şi eforturile fizice care definesc călătoria 
pelerinilor, evidenţiază această legătură spirituală percepută ca naştere, ca 
trecere, ca înălţare de la pământ la cer în scopul mântuirii. 

În opinia noastră, investigarea fenomenologică a pelerinajului 
evidenţiază importanţa sa pentru lucrarea misionară. Cunoaşterea 
elementelor care alcătuiesc acest fenomen religios ajută la valorificarea şi 
păstrarea autenticităţii sale religioase şi astfel a credinţei ortodoxe. 

 
 
 

 
49 PETRE ŢUŢEA, Omul - tratat de antropologie creştină, Ed. Timpul, Iaşi, 2008, p. 408. 
50 JEAN-PIERRE SIRONNEAU, Milenarisme şi religii moderne, trad. Ioan Lascu, Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca 2006, p. 96. 
51 IBIDEM, p. 137-138. 
52 IOANA-COSMINA BOLBA, op. cit., 138. 
53 PHILLIPPE BOUTRY, Ipostaze ale fenomenului religios: apariţiile mariale, 
pelerinajele şi portul vălului, în Cristina Gavriluţă, Sacrul şi Californizarea culturii. Şapte 
interviuri despre religie şi globalizare, Ed. Paidea, Bucureşti, 2008, p. 119 apud IOANA-
COSMINA BOLBA, Omul modern şi contemporan între nevoi, aspiraţii şi consumismul 
religios, în Annals of the University din Oradea, History-Archaeology Series, Tome XXV, 
Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2015, p. 138, (pp. 135-139). 
54 IOANA-COSMINA BOLBA, op. cit., p. 138, (pp. 135-139). 
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Concluzii 
Aplecarea fenomenologiei asupra fenomenului religios ca experienţă 

umană trăită într-un spaţiu şi un timp pus în paranteze pentru a fi identificat 
şi apoi dezvelit sistematic de fiecare manifestare până la etapa în care 
reprezentarea nu mai poate fi posibilă, adică nu mai poate fi nici 
experimentată, constituie esenţa şi scopul cercetării fenomenologice. O 
astfel de realitate este adeverită de simbolistica spaţiului şi a mijloacelor de 
comunicare şi relaţionare care descriu manifestarea fenomenală a acestuia ca 
experienţă umană. 

În acest context, în opinia noastră, relaţia dintre misiologia ortodoxă 
şi fenomenologia religioasă se fundamentează în capacitatea de utilizare a 
elementelor fenomenologice de către misionarul ortodox şi pe aptitudinile 
acestuia de a identifica valorile lor misionare. 

Abordarea fenomenologică a misiologiei şi contribuţia simbolului în 
perspectiva alcătuirii unei relaţii deschise între fenomenologia religioasă şi 
misiologia ortodoxă relevă capacitatea teologiei de a conlucra, asimila şi 
valorifica o astfel de abordare umanistă în vederea susţinerii şi dezvoltării 
lucrării misionare ortodoxe. 

Sfera conexiunilor dintre misiologie şi fenomenologia religioasă 
atrage atenţia asupra confuziei pe care această relaţionare o exprimă, 
deoarece „fenomenul religios este când ingredient al altor fenomene şi sub-
fenomene, când actor explicit pe scena publică, când apanaj al spaţiului 
privat, când instanţă de orientare comunitară”,55 motiv pentru care „este 
limpede că orice diagnostic se pune, acesta nu poate fi lipsit de 
ambiguităţi.”.56 

Între discursul contemporan care afirmă „dezvrăjirea lumii”57 şi 
vorbeşte despre o lume post-religioasă, adică despre ceea ce se presupune că 
a rămas din fenomenul religios constant agresat, „se descoperă că religia nu 
a «murit», că a rămas şi în deceniile în care nu s-a bucurat de atenţie un 
factor coagulant real şi un rezervor inepuizabil de sensuri, că a rezistat 
surprinzător de bine secularizării, devenind în acelaşi timp ea însăşi parte 
(incomodă, critică) a proiectului modernităţii politice, adică vehicul 
privilegiat al discursului în apărarea drepturilor fundamentale ale omului, 
bazate pe viziunea despre demnitatea unică şi integrală a fiinţei umane, a 
statului de drept şi a necesităţii unei societăţi civile. Ceea ce s-a schimbat cu 

 
55 RADU PREDA, Revenirea lui Dumnezeu. Ambiguităţile unui diagnostic, în Studii 
Teologice, nr. 1, 2009, p. 103 (pp. 103-126). 
56 IBIDEM. 
57 GRACE DAVIE, Religion in Britain Since 1945. Believing Without Belonging, coll. 
Making Contemporary Britain, Blackwell, Oxford, 1994 apud RADU PREDA, Revenirea 
lui Dumnezeu. Ambiguităţile unui diagnostic, în Studii Teologice, nr. 1, 2009, p. 107 (pp. 
103-126) 
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adevărat este percepţia fenomenului religios, dar în niciun caz religia ca 
atare”.58 

 
Abstract: The Importance of Knowing the Religious Phenomenon for the 
Orthodox Missionary 
This paper aims to offer to the Orthodox missionary a brief perspective on 
how to use religious phenomenology in his missionary work. The ways of 
manifestation of the religious phenomenon and the importance of faith in 
the realization of the phenomenological investigation  are presented 
concisely by enumerating the elements that make phenomenological prayer 
and pilgrimage with the aim of highlighting the missionary perspective of 
religious phenomenology and its importance for the Orthodox missionary 
space of faith. 
 

 
58 IBIDEM. 
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Introducere 
Abordarea unei teme precum cea a simbolismului sângelui în cadrul 

cărţilor Vechiului Testament reprezintă o provocare. În primul rând este o 
provocare de natură culturală, iar mai apoi o provocare de natură teologică. 
Nu de puţine ori vedem că textul Sfintei Scripturi pare să atribuie sângelui o 
valoare ce trece dincolo de sensul redat prin intermediul literei. Sângele 
exprimă în limba ebraică mai mult decât ne-am putea aştepta. Acest lucru se 
datorează, cel mai probabil, mentalităţii semite care se foloseşte de imagini 
cât mai metaforizate pentru a reda realităţi ce ţin de sfera transcendentului.  

Acest studiu s-a născut din nevoia de a înţelege rolul important pe 
care sângele îl are în general în Biblia Ebraică, iar în mod special în cărţile 
Pentateuhului. Analiza noastră va fi făcută pe baza textului masoretic, 
deoarece acest text ilustrează cel mai bine mentalitatea semită – care 
înţelege sângele ca fiind sursa vieţii. Pe acest considerent, în prima parte a 
prezentului articol, dorim să exemplificăm interdicţiile pe care sângele le 
comporta în societatea iudaică antică. De asemenea, dorim să ilustrăm pe 
baza ipotezei surselor textuale că din perspectivă istorico-critică aceste 
interdicţii survin în mare datorită contactului avut de evrei cu popoarele 
vecine. Iar din această cauză interdicţia în sine se poziţionează în primul 
rând ca modalitate de diferenţiere etnică şi culturală.  

În Vechiul Testament sângele păstrează totuşi un caracter de tabu. 
Astfel, sângele devine un simbol al vieţii fizice, al izbăvirii din calea morţii, 
al curăţirii păcatelor şi al sfinţirii preoţilor. Toate aceste simbolisme 
datorându-se faptului că sângele este în primul rând semnul (le᾽ôt) 
legământului dintre Dumnezeu şi poporul Său (Iş. 24, 8). În ultimă instanţă, 
dorim să arătăm că taina sângelui din Pentateuh poate fi pe deplin înţeleasă 
prin raportare la taina sângelui Mântuitorului Iisus Hristos.  

 
Acest studiu a fost realizat la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. IOAN 
CHIRILĂ, care şi-a dat acordul pentru a fi publicat.  
1 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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1. Sângele în filologia şi cultura semită 
Nu este un lucru necunoscut faptul că religia fiilor lui Israel s-a 

dezvoltat într-un mediu geopolitic puternic impregnat de sfera de influenţă a 
culturii cuneiforme babiloniene, iar mai apoi de cea egipteană, neo-babiloniană 
şi persană. Vechea cultură babiloniană a dominat Siria şi Palestina pentru o 
mare parte a mileniului al II-lea î.Hr., influenţând ulterioarele scrieri 
religioase iudaice, dar şi percepţia generală iudaică asupra originii vieţii şi a 
cosmosului.2 O astfel de influenţă întâlnim în valoarea pe care Biblia 
Ebraică o acordă sângelui. În acest sens, trebuie precizat că avem de-a face 
cu aşa numitul fenomen de inculturaţie, evreii preluând de la popoarele din 
sfera lor de influenţă un anumit mod paradigmatic de raportare la sânge. 

În cultura sumero-babiloniană, sângele era văzut ca fiind sursa vieţii. 
Un exemplu în acest sens îl reprezintă epopeea Enuma Elish – care 
precizează că omul a fost creat din sângele zeilor.3 Textele din literatura 
ugarită amintesc că sângele uman sau animal se putea folosi pentru farmece, 
descântece, incantaţii erotice, în scop curativ, sau chiar în scop liturgic.4 
Tradiţiile arabe din vremea lui Mahomed considerau că omul a fost creat 
dintr-un cheag de sânge (Sura 96, 2). Aceste realităţi ne atrag atenţia cu 
privire la existenţa unei tradiţii culturale foarte vechi, răspândite în întregul 
Orient Mijlociu.5 

Influenţa culturală se răsfrânge şi la nivelul lexicului. Studiile 
filologice făcute pe această temă admit că ebraicul dām corespunde în 
totalitate babilonianului dàm(u), termen pe care babilonienii l-au preluat, la 
rândul lor, din patrimoniul lexical sabean (sud-semitic), unde rădăcina dmw 
desemna chiar semnul vieţii.6 În ceea ce priveşte cuvântul ebraic dām (trad. 
sânge), se consideră că acesta stă în strânsă legătură cu ᾽âdom (trad. roşu). 
Anumiţi cercetători emit ipoteza că sângele având culoarea roşie a fost 

 
2 T. C. VRIEZEN, A.S. van der WOUDE, Ancient Israelite and early Jewish literature, 
translated by Brian Doyle, Published by Brill, Leiden/Boston, 2005, pp. 45-46. 
3 ALEXANDER HEIDEL, The Babylonian Genesis, Published by The University of 
Chicago Press, Chicago/London, 1951, p. 19, 51, 69.  
4 Cf. GREGORIO DEL OLMO LETE, „KTU 1.96, 1-5”, in Incantations and Anti-
Witchcraft Text from Ugarit, Published by Walter de Gruyter, Boston/Berlin, 2014, p. 130; 
WILLIAM M. SCHNIEDEWIND, Joel H. Hunt, A primer on Ugaritic language, culture, 
and literature, Published by Cambridge University Press, New York, 2011, p. 24-27. 
5 J. BERGMAN, B. KEDAR-KOPFSTEIN, Art. „ָּדםdām”, în: G. JOHANNES 
BOTTEWECK, HELMER RINGGREN (eds.), Theological Dictionary of the Old 
Testament, vol. III, trans. J. T. Willis, G. W. Bromiley and D. E. Green, Published by B. 
Eerdmans Publishing Company, Michigan, 1978, p. 239. 
6 Cf. Art. „ּדָ ם (dām)”, în: LUDWIG KOEHLER, WALTER BAUMGARTNER (eds.), The 
Hebrew and Aramaic Lexicon af the Old Testament (HALOT), vol. 1, Published by Brill, 
Leiden/New York, 1994, p. 224; Art. „Sang”: în H. CAZELLES (ed.), Dictionnaire de la 
Bible(Supplément), tom. XI (Saf-Sar), Editeurs Letouzey et Ané, Paris, 1991, p. 1333. 
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numit în funcţie de acest aspect cromatic.7 Astfel, rădăcina ebraică  דם (dm) 
folosită pentru a desemna sângele provine din  אדם(᾽dm) – care se poate 
traduce, în funcţie de vocalizare şi context prin: om, pământ sau roşu.8 
Legătura dintre sânge şi culoarea roşie este de la sine înţeleasă; dar cea 
dintre sânge şi om trebuie privită atât prin optica rolului biologic pe care 
sângele îl are în corpul uman, cât şi prin optica semnificaţiilor teologice pe 
care ebraicul dām le înglobează. 

 
2. Prohibiţii cu privire la consumul cărnii cu sânge  
Cercetând paginile Sfintei Scripturi, vom observa că legătura dintre 

trupul uman şi sânge nu este doar una etimologică sau de natură filologică. 
Vechiul Testament prezintă în termenii unei legături indisolubile viaţa 
biologică cu sângele. Sângele şi trupul se află într-o simbioză perfectă, într-o 
relaţie de interdependenţă ce trimite în cele din urmă la un fundament 
esenţial vieţii biologice. Iar din această strânsă relaţie iau naştere mai multe 
prohibiţii cu privire la sânge. Aceste prohibiţii vor constitui atenţia analizei 
noastre în cele ce urmează. 

 
2.1. Geneza prohibiţiei consumului de sânge 
Încă de la început amintim că această prohibiţie nu se limitează doar 

la sânge, ci înglobează şi interdicţia de a mânca animale ce au fost ucise prin 
ştrangulare, din al căror corp nu s-a scurs sângele. Trebuie precizat că 
teologia iudaică pune şi astăzi un accent extrem de important pe regulile 
alimentare.  

Potrivit lui J. Milgrom,9 istoria primară a prohibiţiei consumului de 
sânge se bazează pe faptul că omul a fost la origine vegetarian: „iată, vă dau 
toată iarba ce face sămânţă (...) şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. 
Acestea vor fi hrana voastră” (Fc. 1, 29). În urma căderii în păcatul 
neascultării, omul se voia superior condiţiei de administrator al Paradisului, 
dorind să fie stăpânul propriei vieţi. De aceea decade din starea spiritualizată 
în care se afla, devenind din ce în ce mai trupesc. Lasă trupul care era făcut 
să nu cunoască moartea (Fc. 3, 19) şi îmbracă un trup bolnăvicios care, în 

 
7 Cf. H. LESETRE, Art. „Sang”, în: F. VIGOUROUX (ed.),Dictionnaire de la Bible, tom. 
V (S-Z), Librarie Letouzey et Ané, Paris, 1922, p. 1450; J. BERGMAN, B. KEDAR-
KOPFSTEIN, ,,Art. „ָּדםdām”, în: G. JOHANNES BOTTEWECK, HELMER RINGGREN 
(eds.), Theological Dictionary of the Old Testament, vol. III, pp. 234-235. 
8 Cf. FRANCIS BROWN, S.R. DRIVER, CHARLES A. BRIGGS, A Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament, Published by Riverside Press, Chambridge, 1906, p. 10; 
JOHANNES BUXTORF, Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum, Published by 
Georg Olms Verlag, Hildesheim/ New York, 1997, p.28, p.548. 
9 JACOB MILGROM, Leviticus 1-16, in coll. The Anchor Bible, vol. 3, Published by 
Doubleday, New York / London, 1991, p. 705. 
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cele din urmă, cunoaşte moartea biologică.10 Acest nou om, trupesc, îşi 
schimbă şi sursa de hrană, începând să aibă înclinaţii carnivore.11 Înclinaţia 
spre consumul de carne cunoaşte o dezvoltare progresivă. De exemplu, în 
legământul pe care Dumnezeu îl încheie cu Noe, omul are voie să mănânce 
carne, dar primeşte interdicţia de a consuma sânge. Această interdicţie este 
exprimată sub forma unui imperativ ce stă în strânsă legătură cu raportul 
dintre viaţă şi sânge: „tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; 
toate vi le-am dat, ca şi iarba verde. Numai carne cu sângele ei, în care e 
viaţa ei, să nu mâncaţi. ” (Fc. 9, 3-4).12 Deşi textul din Fc. 9, 4 evidenţiază 
un caracter universal, trebuie precizat că în lumea antică Israelul a fost 
singurul popor care a aplicat o astfel de lege. Interdicţia consumului de 
carne crudă sau de carne cu sânge în ea este una din cele şapte legi 
noahide13 ce se păstrează până astăzi în tradiţia iudaică. Cei care încălcau 
această prohibiţie erau pasibili de pedeapsa divină, iar pedeapsa consta în 
moartea lor fizică (Lv. 7, 27; 17, 10-14). 

 
10 PANAYOTIS NELLAS, Omul – animal îndumnezeit, trad. de diac. Ioan Ică Jr., Ed. 
Deisis, Sibiu, 2009, p. 80. 
11 J. MILGROM subliniază că Sursa (codul) Preoţească (P), care conţine 1/5 din cartea 
Facerea - inclusiv episodul din Fac. 1:29, s-ar fi inspirat din scrierile babiloniene (Epopeea 
lui Ghilgameş şi Mitul Lugulbanda). Altfel spus, el încearcă să prezinte faptul că viziunea 
biblică cu privire la alimentaţia vegetariană a primilor oameni din paradis are la origine 
episodul în care Enkidu păştea iarbă alături de animale. Căderea în păcatul neascultării este 
corelat cu scena erotică dintre Enkidu şi „fiica plăcerii” – în urma căreia se rupe legătura 
dintre om şi animale (acestea fug la vederea lui Enkidu): „Enkidu se simte împuţinat (...), în 
schimb mintea i s-a deşteptat” (Ghilgameş I,4). Din prieten al amimalelor, omul devine 
vânătorul lor (Fac. 9:2), la fel se întâmplă şi cu personajul Enkidu – care începe să ucidă 
lupi şi lei. Cf. JACOB MILGROM, Leviticus 17-22, in coll. The Anchor Bible, vol. 3 A, 
Published by Doubleday, New York / London, 2000, pp. 1502-1503; Epopeea lui Ghilgameş, 
trad. Virginia Şerbănescu şi Al. Dima, Editura Mondeo, Bucureşti, 1996, pp. 32 -45. 
12 Ideea conform căreia sângele reprezintă suportul pentru viaţa biologică a unui organism, 
este fundamentată de multe alte texte veterotestamentare: Fc 37, 22-26; Lv 3,7; Lv 17,11-
14; Lv 19,26; Dt 12,16; Dt 12,23-24; 1 Rg 14,32 etc. Vezi: GERHARD LISOWSKY, 
Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, Bibelannstalt, Stuttgart, 1958, pp. 363-364. 
13 Legile noahide însumează un cod moral talmudic, fundamentat în mare parte pe 
interdicţii ce au fost dictate de Yahve lui Noe (de aici şi numele de noahide). Cele 7 legi 
noahide sunt: 1) avodah zarah – interdicţia idolatriei; 2) qillelat ha-shem – interdicţia de a 
huli (de a spune blasfemii); 3) gilui arayot - interdicţia imoralităţii sexuale (interdicţia 
incestului); 4) shefikhut damim - interdicţia de a ucide (de a vărsa sânge); 5) ha-gezel - 
interdicţia de a fura; 6) eber min ha-hayy - interdicţia de a consuma carne cu sânge (sau 
dintr-un animal viu); 7) denimim - implementarea unui sistem legislativ (instanţe de 
judecată care să asigure respectarea primelor 6 legi). Cf. TROELS ENGBERG-
PEDERSEN, Paul in his hellenistic context, Published by T.& T. Clark International, 
London/ New York, 2004, pp. 8-10; ALAN F. SEGAL, „Conversion to Judaism”, în: 
LEWIS R. RAMBO, CHARLES E. FARHADIANN, The Oxford Handbook of Religious 
Conversion, Published by Oxford University Press, Oxford/ New York, 2014, p. 591. 
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Prohibiţia consumului de sânge poate fi un laitmotiv al interdicţiei 
uciderii. În acest sens amintim că se interzicea vărsarea oricărui fel de 
sânge, implicit a sângelui animal. Animalul trebuia să fie înjunghiat doar 
înaintea cortului adunării şi a preoţilor.14 Sângele trebuia să fie eliminat din 
corpul animalului printr-o anumită metodă (exista tehnica de înjunghiat 
numită šehitah)15 şi să fie stropit pe altar (Iş. 24, 6; Lv. 1, 5). În accepţiune 
biblică, sângele desemnează lichidul vital ce susţine viaţa biologică. Acest 
fapt explică de ce Legea interzice categoric consumul sângelui de orice 
natură (uman sau animal), căci ieşirea sângelui din trup echivalează morţii 
biologice. Deci interdicţia consumului de sânge trimite în mod direct spre 
interdicţia de a ucide. Mesajul pe care Biblia vrea să-l transmită în acest 
sens este următorul: „Să nu mâncaţi sângele niciunui trup, pentru că viaţa 
oricărui trup este în sângele lui” (Lv. 17, 14). Aşadar, în corpul unui om sau 
al unui animal, sângele este semnul vieţii. Sângele poartă cu sine viaţa prin 
întreg corpul; căci prin intermediul arterelor, al venelor şi al capilarelor 
animă întregul corp, asigurând astfel toate funcţiile nutritive şi de epurare 
dintre organism şi mediul extern.16 

 
2.2. Străinii de neam şi prohibiţia consumului de sânge 
Încă din Fc. 9, 4 se precizează că prohibiţia de a mânca sânge are un 

caracter universal. Acest lucru este reafirmat în Levitic, unde citim că 
prohibiţia se adresează şi celor de alt neam [desemnaţi prin cuvântul  גר/הגר 
(gēr/ hag-gēr)]: „dacă un om dintre fiii lui Israel şi dintre străinii care trăiesc 
între voi va mânca orice fel de sânge, Îmi voi întoarce faţa Mea împotriva 
sufletului celui ce va mânca sânge şi-l voi stârpi din poporul său” (Lv. 17, 
10). Textul acesta face parte dintr-un calup distinct ce aparţine Sursei H 
(Sursa Sfinţeniei). Ştim că Leviticul a ajuns să fie definitivat după perioada 
robiei babiloniene; de asemenea, sunt voci care admit o strânsă legătură 
între profetul Iezechiel şi Sursa H. În sensul că Iezechiel ar fi fost chiar 
autor sau editor al acestui cod.17 O astfel de ipoteză se susţine şi pe faptul că 
în Iz. 33, 25 se vorbeşte de aceeaşi tematică a păcatului ca cea descrisă de 
Sursa H (Lv. 17-26), astfel: „fiii lui Israel au consumat sânge, au jertfit 

 
14 GORDON J. WENHAM, The book of Leviticus, Published by B. Eerdmans Publishing 
Company, Michigan, 1979, p. 245.  
15 Această metodă de înjunghiere reduce la minimum cu putinţă suferinţa animalului. Lama 
cuţitului trebuie să fie extrem de bine ascuţită, iar mişcarea măcelarului să fie făcută cât mai 
rapid, fără ca animalul să se zbată. Dacă animalul se zbate şi nu se elimină prompt sângele, 
se consideră că măcelarul a fost necurat, iar astfel carnea nu poate fi consumată – subl. ns. 
16 TEODORA TERCIU, Călătorie în interiorul corpului uman, Editura Arthur, Bucureşti, 
2009, p. 76. 
17 JAN JOOSTEN, People and Land in the Holiness Code: an exegetical study of the 
ideational framework of the law in Leviticus 17-26, Published by Brill, Leiden/New 
York, 1996, pp. 12-13 şi p. 54. 
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idolilor şi au vărsat sânge” (Iz. 33, 25). În orice caz, geneza redacţională a 
Sursei H nu se poate stabili cu exactitate, dar ştim că redactarea se termină 
după exilul din Babilon. Fapt pentru care, dacă privim din perspectivă 
diacronică, interdicţiile din Lv. 17-26 s-ar părea că survin ca o repoziţionare 
faţă de practicile uzitate de babilonieni.  

Tot în această perioadă se face o trasare foarte clară a limitelor 
religioase ale comunităţii iudaice. Interesant este faptul că străinii de neam 
au voie să aducă jertfe înaintea lui Dumnezeu, la uşa cortului adunării: 
„dacă un om dintre fiii lui Israel sau dintre fiii străinilor care locuiesc între 
ei va face ardere de tot sau jertfă. Şi nu o va aduce la uşa cortului adunării, 
ca să o aducă jertfă înaintea Domnului, omul acela se va stârpi din poporul 
său” (Lv. 17, 8-9). Vedem că se impun străinilor (gēr) aceleaşi reguli 
precum băştinaşilor, evidenţiindu-se aşadar un caracter universalist al 
concepţiilor religioase iudaice. Pe acest considerent am fi dispuşi să 
admitem că prin gēr ar putea fi desemnat chiar prozelitul – cel care urma să 
primească religia iudaică.18 Cert este că definirea cuvântului gēr este 
deficitară, mai ales în contextul din Lv. 17. Părerile cercetătorilor au variat 
între: a) samariteni (G. Vink), b) evreii care s-au mutat în Iudeea după 
căderea Samariei în 722 î.Hr. (M. Cohen); c) evreii rămaşi în ţară în timpul 
robiei babiloniene - care doreau să adere la comunitatea religioasă creată în 
exil (Ch. van Houten).19  

Interesant este că în Lv. 19, 34 avem de-a face cu un fenomen de 
acceptare a străinilor: „străinul, care s-a aşezat la voi, (...) să-l iubiţi ca pe 
voi înşivă”. Astfel, străinul nu doar că are voie să aducă jertfe înaintea lui 
Dumnezeu, ci mai mult decât atât, apare protejat de această lege morală a 
iubirii. Dacă privim străinul prin optica interdicţiei de a consuma hrană cu 
sânge şi prin optica legii iubirii, se desprinde un caracter moral propriu 
iudaismului. Această idee este susţinută şi de faptul că în Lv. 19, 26 
interdicţia de a mânca sânge apare pe acelaşi plan cu interdicţia de a practica 
ghicitoria şi vrăjitoria – adică cu acele practici uzitate de popoarele din sfera 
de influenţă a fiilor lui Israel. Datorită acestor lucruri, interdicţia de a 
consuma sânge poate fi văzută şi ca ipoteza unui exod cultural iudaic de sub 
sfera de influenţă păgână. Trebuie precizat că locuitorii Canaanului vedeau 
în sânge mâncarea zeilor, fapt pentru care i s-au atribuit sângelui puteri 
magice. Textele din Ps. 15, 4: „Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de 
sânge, nici nu voi pomeni numele lor (al idolilor – subl.ns.) pe buzele mele” 

 
18 Pentru o imagine mult mai clară cu privire la definirea corectă a „străinului de neam (a 
venticului)” – vezi: Alexandru Mihăilă, „Străinul... va fi pentru voi ca şi băştinaşul (Lv 19,34). 
Includere şi excludere din comunitatea religioasă în Iehud”, în: IOAN MILICA, 
EMANUEL GAFTON, SORIN GUIA (eds.), Perspective asupra textului şi discursului 
religios, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, pp. 195-210. 
19 JAN JOOSTEN, People and Land..., pp. 54-57. 
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şi Ps. 49, 14: „oare, voi mânca carne de taur, sau sânge de ţapi voi bea?” – 
apar tocmai ca reacţie la astfel de credinţe idolatre. Reminiscenţe ale acestor 
credinţe ne survin şi din practicile uzitate de preoţii lui Baal: pentru aceştia 
tăierea propriului corp cu lănci şi cuţite până ce curgea sângele făcea parte 
dintr-un scenariu liturgic, prin care sacerdotul aducea propriul sânge jertfă 
zeului Baal (3 Rg. 18, 28). În Dt. 14, 1 se reiterează acest episod din cartea a 
III-a a Regilor, dar exclusiv pentru a reaminti fiilor lui Israel că astfel de 
practici sunt strict interzise.20 

Deşi Calum Carmichael, în interpretarea pe care o face cu privire la 
textul din Lv. 17, arată că sângele nu a jucat un rol important la vecinii 
Israelului,21 ipoteza lui este contrazisă de textele biblice, dar şi de cele 
ugarite (KTU 1.96, 1-5) sau cele din cultura sumero-babiloniană (Enuma 
Elish). În susţinerea ipotezei noastre vine mărturia lui Erhard Gerstenberg, 
care vorbeşte despre faptul că exista obiceiul consumării cărnii cu sânge la 
vecinii Israelului.22 Fapt pentru care interdicţia biblică ar face referire la o 
practică uzitată de popoarele dimprejurul Israelului. 

Dacă admitem ipoteza lui Wellhausen23 cu privire la sursele 
Pentateuhului, atunci textele din Lv. 17 (referitoare la prohibiţia de a 
consuma sânge) aparţin Sursei H. Fapt ce trimite din perspectivă 
cronologică la contextul exilului babilonian. Acest lucru ar explica 
poziţionarea textului biblic spre interdicţia de a consuma carne provenită de 
la animale ce nu au fost sacrificate în concordanţă cu perceptele cultice. 
Astfel, poziţia evreilor cu privire la interdicţia consumului de sânge vine ca 
o diferenţiere culturală şi religioasă faţă de babilonieni. În acest context, 
vedem că proorocul Daniel chiar refuză să mănânce din hrana regală 
babiloniană (Dn. 1, 8-16). Aşadar, în această fază începe să se facă distincţia 
clară între concepţiile religioase ale comunităţii iudaice şi cele ale 
popoarelor vecine. Are loc aşa numitul fenomen de cristalizare doctrinară, 
implicit în ceea ce priveşte simbolismul sângelui. Iar în ultimă instanţă, 
apare sensul moral al iubirii străinilor, aceştia fiind acceptaţi în comunitatea 
religioasă iudaică, dar cu condiţia de a respecta legislaţia canonică şi li se 
interzice categoric să mănânce sânge. 

 

 
20 Art . „Sang”, în: GEOFFREY WIGODER (ed.), Dictionnaire Encyclopédique du 
Judaïsme, Les Éditions du Cerf, Paris, 1993, pp. 1021-1022. 
21 CALUM CARMICHAEL, Illuminating Leviticus, Published by The Johns Hopkins 
University Press, Baltimore, 2006, p. 67. 
22 ERHARD S. GERSTENBERG, Leviticus: A Commentary, trans. Douglas W. Stott, 
Published by Westminster John Knox Press, Louisville/London, 1996, p. 240. 
23 Vezi: J. WELLHAUSEN, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher 
des Alten Testaments, Berlin, 1899. 
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2.3. Prohibiţia consumului de carne cu sânge – regulile košer 
Interdicţia consumului de sânge este bine fundamentată şi în Dt. 12, 

16-23: „numai sânge să nu mâncaţi, ci să-l vărsaţi jos ca apa. (...) Dar ia 
bine seama să nu mănânci sânge, pentru că sângele are în el viaţă şi să nu 
mănânci viaţa laolaltă cu carnea”. Contextul general al acestor versete este 
cel al centralizării cultului iudaic – acţiune pe care anumiţi exegeţi nu se 
feresc să o pună în strânsă legătură cu regele Iosia.24  

În legătură cu Dt. 12, 16-23 trebuie precizat că prohibiţia consumului 
de sânge este mai mult decât evidentă. Indiferent de originea surselor 
textuale,25 observăm că interdicţia de a mânca sânge se păstrează la evrei. 
Sursa deuteronomistă (D), spre deosebire de cea a sfinţeniei (H), permite 
sacrificarea animalelor pentru consumul individual, dar menţine interdicţia 
de a mânca sângele. Trebuie amintit că în istoria antică a Israelului nu se 
făcea o diferenţiere între junghierea unui animal pentru jertfă sau pentru 
consum individual, aceste lucruri fiind într-o relaţie de interdependenţă; nu 
puteai junghia pentru a consuma carnea până ce nu duceai animalul înaintea 
preoţilor (Lv. 17).26 O consecinţă directă a acestei relaţii are implicaţii 
asupra legilor biblice cu privire la alimentaţie şi la diferenţierea animalelor 
proprii sau improprii consumului. Legea alimentaţiei (ebr. kašrut / košer) 
stipulează că este permis doar consumul cărnii animalelor ce au fost 
sacrificate cultic potrivit metodei šehitah. Dar iată că în Dt. 12 începe să se 
facă distincţie între junghierea pentru consum individual şi junghierea 
cultică (pentru aducere ca jertfă). De exemplu se permitea junghierea şi 
consumarea cărnii cerbului sau a căprioarei – animale ce nu puteau fi aduse 
pentru jertfă (Dt. 12, 15-22). De aici reiese faptul că legislaţia 
deuteronomistă abrogă parţial, din această perspectivă, pe cea a sfinţeniei. În 
ceea ce priveşte interdicţia de a consuma sânge, textul din Dt. 12, 23 
întăreşte şi mai mult ideea că sângele este considerat principiul vital al vieţii 
biologice: „sângele are în el viaţă”. 

În tradiţia talmudică, una din cele şapte legi noahide prezintă un alt 
mod paradigmatic de înţelegere a textelor referitoare la interdicţia de a 
mânca sânge. Conţinutul acestei legi este următorul: eber min ha-hayy – 
expresie ce se traduce literal prin: «(interdicţie –subl. ns.) cu privire la un 

 
24 Cf. GERHARD VON RAD, Deuteronomy: A comentary, trans. Dorothea Barton, 
Published by The Westminster Press, Philadelphia, 1966, pp. 93-94; HANS AUSLOOS, 
The Deuteronomist`s History: the role of the Deuteronomist in historical-critical research 
into Genesis Numbers, in coll. Oudtestamentische studiën (Old Testament studies), vol. 67, 
Published by Brill, Leiden/Boston, 2015, p. 127. 
25Vezi prin comparaţie: Sursa Preoţească (Fc 9, 4), Sursa Sfinţeniei (Lv 17,10-14), Sursa 
Deuteronomistă (Dt. 12,16.23.25; 15,23) – subl. ns.  
26 ROLLES DRIVER, A critical and exegetical comentary on Deuteronomy, Published by 
T. & T. Clark, Edinburgh, 1895, pp. 145-146. 
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membru smuls dintr-un animal viu».27 Dacă analizăm interdicţia din Dt. 12, 
23 prin optica acestei legi noahide înţelegem că este interzisă chinuirea 
animalului – prin tăierea unui membru din corpul acestuia, în timp ce 
animalul este în viaţă.28 De aceea în Dt. 12, 15 se stipulează că atunci când 
vrei să mănânci carne poţi mânca, dar numai după rânduiala pe care 
Dumnezeu a lăsat-o: animalul trebuie să fie sacrificat prin tehnica šehitah. 
În această logică, versetele din Dt. 12, 16-23 pot fi înţelese astfel: «să nu 
mănânci carne ce încă are sângele în ea; să nu mănânci carnea dacă animalul 
de provenienţă este încă în viaţă – dacă sângele nu a ieşit din el. Ci să se 
scurgă sângele din acel animal (să fie înjunghiat) şi apoi să mănânci carnea. 
Pentru că de te vei hrăni cu carne din el, atât timp cât animalul este în viaţa, 
se înţelege că mănânci însăşi viaţa animalului odată cu carnea».  

 
2.4. Raportul dintre «nefeš» şi «dām» 
Aşa cum reiese din Dt. 12, 23 între sânge (dām) şi viaţă (nefeš) există 

o strânsă legătură atât biologică cât şi teologică. Trebuie precizat că primele 
traduceri ale textului ebraic au redat cuvântul nefeš prin suflet.29 Acest fapt 
dă naştere anumitor probleme exegetice; dacă sufletul se identifică cu 
sângele, atunci se impune următoarea problemă de bioetică: în ce măsură 
mai pot fi realizate transfuziile sanguine? Pentru că din această privinţă s-ar 
părea că odată cu sângele se transfuzează şi sufletul. Sau, mai mult decât 
atât, se impune şi o problemă teologică: mai putem vorbi în această situaţie 
despre faptul că sufletul este individual şi nemuritor? Pentru că ştim că în 
momentul morţii fizice sângele îşi încetează orice fel de activitate biologică. 

Pentru a răspunde la aceste întrebări, considerăm că definirea corectă 
a termenului nefeš este o condiţie sine qua non, urmând mai apoi să arătăm 
că textul trimite indubitabil dincolo de interpretarea literară. Sensul 
mesajului redat în Dt. 12, 23 este mult mai dinamic decât reducerea la o 
simplă prohibiţie. Sângele prin raportare la viaţă şi implicit la om, comportă 
o serie de simbolisme teologice care intră în sfera unei creaţii eshatologice; 
adică omul este mai mult decât trup, iar viaţa însumează în sensul ei originar 
mai mult decât simpla existenţă fizică.  

La o primă vedere, s-ar părea că viaţa omului şi a animalelor apare 
redată în ebraică prin «נפ ׁש/nefeš» (Fc. 1, 20-21; Fc. 9, 5-16; Lv. 17, 14; Dt. 
12, 23), dar acest cuvânt desemnează principiul metafizic ce întreţine viaţa; 

 
27 Cf. TROELS ENGBERG-PEDERSEN, Paul in his hellenistic context, pp. 8-10. Alan F. 
Segal, „Conversion to Judaism”, p. 591. 
28 Acest punct de vedere este susţinut şi în exegeza românească de acum mai bine de 123 de 
ani. Vezi: CONSTANTIN CHIRICESCU, Ermeneutică biblică, Tipografia Curţii Regale, 
Bucureşti, 1895, p. 92.  
29 Ebr. nefeš este redat în Septuaginta prin pshiche (ψυχή) - adică suflet; de asemenea şi 
Vulgata îl redă prin anima (suflet) - .n.n. 
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deoarece viaţa în sine, ca formă de existenţă fizică, este redată prin 
 hayha». Mai facem precizarea că în limba ebraică cuvântul nefeš/חיה»
comportă mai multe valenţe.30 În primul rând se referă la părţi ale corpului 
uman, desemnând cerul gurii, gâtul (Ps. 104, 18) sau esofagul (Nm. 21, 5). 
Iar cu sens metaforizat, se poate referi chiar la gura morţii: „iadul a căscat 
gura lui (šeol nafe-šāh)” (Is. 5, 14). În al doilea rând, are sensul de aducere 
la existenţă: „s-a făcut omul fiinţă vie (nefeš hayha – Fc. 2, 7; 9, 10); poate 
desemna un suflet individual – o persoană (Is. 49, 7; Iz. 33, 6); sau un suflet 
colectiv – definind un popor (Fc. 46, 26-27; Iş. 1, 5; Nm. 21, 4; Iz. 13, 20). 
Iar atunci când nefeš-ul părăseşte trupul are sensul de moarte fizică (Fc. 35, 
18; Ir. 15, 9). 

Din Ps. 15, 10 se înţelege faptul că nefeš-ul poate să coboare în şeol, 
fapt pentru care orantul nădăjduieşte în Dumnezeu că-l va izbăvi. Trebuie 
precizat că şeolul are în acest caz sensul de decădere morală şi nu sensul de 
locaţie a celor morţi.31 Aceeaşi idee se întrezăreşte şi la dreptul Iov. Acesta 
arată că Dumnezeu oferă omului, prin revelaţie, toată învăţătura necesară ca 
să-şi „ferească sufletul (nefeš) de prăpastie şi viaţa (hayha) lui de calea 
mormântului” (Iov. 33, 18). Prăpastia desemnează decăderea morală, poate 
chiar o moarte spirituală, deoarece moartea fizică apare redată metaforic 
prin cuvintele calea mormântului. Dacă ţinem cont de structura literară a 
acestui verset (căci avem de-a face cu un hiasm), s-ar părea că moartea 
spirituală conduce la moarte fizică. Acest lucru s-a întâmplat şi în cazul 
primului om. Adam a murit mai întâi spiritual, ca mai apoi să vadă moartea 
fizică. De asemenea, în Pildele lui Solomon se arată părinţilor că mai bine 
este să-şi mustre copilul „cu toiagul, dar (astfel - subl. ns.) scapă sufletul 
(nafešu) lui din împărăţia morţii” (Pilde 23, 14). Acest fel de exemple 
evidenţiază încărcătura spirituală pe care o comportă ebraicul nefeš.  

Pentru a înţelege şi mai bine încărcătura spirituală pe care o 
comportă «nefeš-ul» o să facem trimitere la primele două capitole din cartea 
Facerii; mai exact la episoadele ce vorbesc despre apariţia vieţii. Încă din 
momentul creării, omul are o natură dihotomică; fiind alcătuit din trup şi 
suflet. Sângele (dām) ţine de trup şi reprezintă un suport pentru viaţa 
biologică, fără a se confunda cu sufletul, care este redat în limba română 
printr-o formă plasticizată ca suflare, şi care reprezintă suportul pentru viaţa 
spirituală.32 Datorită acestei suflări de vieţi (nišemat hayyîm) pe care o 
primeşte de la Dumnezeu, omul devine sensibil la realităţile spirituale 

 
30 Vezi: Art. „ֶנֶפׁש”, în: DAVID J. A. CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew, 
vol. V ( מ- (נ , Published by Sheffield Academic Press, Sheffield, 2001, pp. 725-734. 
31 ALVAH HOVEY, „The Meaning of Sheol in the Old Testament”, în: The Old Testament 
Student, vol. 5, no. 2 /1885, p. 341. 
32 DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1996, p. 257. 
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(Fc. 2, 7). Referatul biblic al creaţiei ne spune că omul a fost creat prin sfat 
divin, iar animalele au apărut din pământ la porunca lui Dumnezeu: „să 
scoată pământul suflet viu (nefeš hayyah)” (Fc. 1, 24). Omul, spre deosebire 
de animale, poartă chipul lui Dumnezeu: „să facem pe om după chipul şi 
asemănarea Noastră” (Fc. 1, 26). Adică poartă raţiunile dumnezeieşti: „a 
luat Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare 
de viaţă (nišemat hayyîm) şi s-a făcut omul fiinţă vie (nefeš hayyah)” (Fc. 2, 
7). Iată aşadar că omul este o fiinţă biologică (nefeš hayyah), precum 
animalele; dar se diferenţiază de acestea prin faptul că poartă raţiunile 
dumnezeieşti dătătoare de viaţă spirituală (nišemat hayyîm), insuflate în el 
încă din momentul creării. Din această perspectivă apare o diferenţiere între 
sufletul uman şi cel animal. Fără suflarea de viaţă, omul s-ar fi asemănat 
animalelor. Dar, pentru că o primeşte, se diferenţiază de acestea, devenind 
teofor – adică purtător al raţiunilor divine. În acest sens, trebuie să facem 
precizarea că spre deosebire de om al cărui suflet este raţional datorită 
suflării de viaţă, sufletul animalelor stă în sânge33 – adică modul lor de 
acţiune este pe bază de instinct biologic (nefeš), nu pe bază de raţionalitate 
ontologică (nišemat).34 Aşadar, nefeš-ul este comun atât animalelor cât şi 
oamenilor, iar mai mult decât atât – acest cuvânt trimite către o zidire 
ontologică făcută de Dumnezeu în creaţia Sa, desemnând un mod natural, 
sau instinctiv, prin care creaţia Îl poate cunoaşte pe Dumnezeu (Ps. 32, 19). 

După cum se poate observa de mai sus, posibilităţile de interpretare 
ale cuvântului nefeš sunt multiple. Dar ceea ce putem conchide cu siguranţă 
este faptul că prin nefeš sunt desemnate o parte din atribuţiile sufletului, 
caracterizând vitalitatea fizică, trăsăturile personalităţii, dar mai ales 
definind acel vehicul care poartă dorul către îndumnezeire: „şi sufletul 
(nafešenu) nostru aşteaptă pe Dumnezeu” (Ps. 32, 19). Iar după cum apare la 
Isaia, ebraicul nefeš desemnează locul unde are loc smerirea (ʽinnînu nafeš – 
Is. 58, 3-5).35 

Pentru a desemna sufletul, limba ebraică foloseşte trei denumiri 
specifice: nefeš, nešama şi ruah. Nefeš-ul defineşte modul natural zidit în 
om şi în animale de a se raporta şi de a-L cunoaşte pe Dumnezeu; trimite la 
un mod biologic de acţiune bazat pe instinct. Nešama – trimite la o 

 
33 Cf. K.F. KEIL, F. DELITZSCH, Biblical Comentary on The Old Testament, vol. I (The 
Pentateuch), trans. James Martin, Published by T. & T. Clark, Edinburgh, 1885, p.152; SF. 
IOAN GURA DE AUR, Omilii la Facere (XXVII, 4), în: coll. P.S.B., vol. 21, trad. D. 
Fecioru, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 341. 
34 SF. VASILE CEL MARE, Omilii la Hexaemeron (IX, 2), în: coll. P.S.B., vol. 17, trad. D. 
Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 171. 
35 H. SEEBASS, Art. . „ֶנֶפׁש nepeš”, în: G. Johannes Botteweck, Helmer Ringgren, Heinz-
Josef Fabry (eds.), Theological Dictionary of the Old Testament, vol. IX, trans. D. E. Green, 
Published by B. Eerdmans Publishing Company, Michigan/ Cambridge, 1998, p. 510. 
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raţionalitate prin care omul are impregnată matricea divinităţii. Expresia 
suflarea de vieţi (nišemat hayyîm) arată că omul nu primeşte viaţă doar în 
sens biologic (nefeš hayyah), ci primeşte şi o părticică de dumnezeire. Iar 
datorită acesteia, omul se înfăţişează ca o fiinţă personală, ce nu poate fi 
determinată doar de instinct natural, ci şi de raţiunea spiritualizantă. Din 
această cauză, omul poate determina întreaga creaţie să asimileze arhetipul 
dumnezeiesc, deci are menirea de a chema întreaga creaţie la îndumnezeire, 
fiind aşadar un preot al creaţiei.36 Iar ruah – trimite la devenirea ontologică 
a omului, acesta fiind creat într-un proces continuu de asemănare cu 
Dumnezeu.37 Ruah trimite deci la o stare de pnevmatizare a trupului. În 
acest sens, amintim faptul că harul profetic ce s-a transmis de la Ilie la Elisei 
poartă numele de ruah: „duhul lui Ilie s-a odihnit peste Elisei” (4 Rg. 2, 15); 
de asemenea Însuşi duhul lui Dumnezeu se numeşte ruah (Fc. 1, 2; 6, 3).38 

Faptul că textul biblic ne spune că nefeš-ul stă în sânge ne arată că 
odată cu moartea fizică, cu ieşirea sângelui din trup, şi sufletul părăseşte 
trupul. Acest lucru însă nu înseamnă că sufletul moare sau că se confundă cu 
sângele. Într-o altă ordine de idei, textul biblic ne arată că viaţa biologică nu 
ar fi posibilă fără existenţa sufletului. Faptul că sângele şi nefeš-ul sunt două 
lucruri diferite putem înţelege şi din exemplul învierii fiului văduvei din 
Sarepta Sidonului de către Ilie Tesviteanul. În acest caz se vorbeşte despre 
înviere ca fiind revenirea nefeš-ului acelui copil în trup (3 Rg. 17, 21-22).39 
În acest caz nu mai putem spune că nefeš-ul se confundă cu sângele, iar mai 
mut decât atât se arată nefeš-ul este individual. Şi nu se pune problema că în 
momentul transfuziei sanguine se transfuzează şi nefeš-ul, deoarece acesta 
este imaterial (a se vedea că Ilie suflă înspre copil pentru ca nefeš-ul să 
revină la acesta). Şi nici problema că sufletul moare, pentru că sufletul nu 
moare ci se întoarce la Dumnezeu, după cum va arăta mai târziu Ecclesiastul 
(Ecc. 12, 7).  

 
2.5. Prohibiţia vărsării sângelui 
În sens propriu, întâlnim această expresie a „vărsării sângelui” cu 

înţelesul de a turna sângele pe altarul aducerii jertfelor, sau chiar jos pe 
 

36 VLADIMIR LOSSKY, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Vasile Răducă, Ed. 
Anastasia, Bucureşti, 1990, pp. 147-148. 
37 NICHIFOR CRAINIC, Sfinţenia – împlinirea umanului, Ed. Mitropoliei Moldovei şi 
Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 216. 
38 Aminteam mai sus de faptul că textul trimite dincolo de o interpretare literară; iată că 
argumentele de ordin filologic ne arată textul trimite dincolo de literă, ne arată că nefeš-ul 
este o facultate a sufletului ce s-ar referi la ceea ce părinţii Bisericii au numit „om trupesc”; 
nešama ar trimite la „omul psihic”, iar ruah ar trimite la „omul duhovnicesc”. Vezi: 
VLADIMIR LOSSKY, Teologia Mistică…, p. 69. 
39 ALEXANDRU MIHAILA, „Concepţia despre moarte şi grija faţă de cei adormiţi în 
Vechiul Testament (Partea I)”, în: Ortodoxia, nr. 3/2012, p. 123-124. 
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pământ. Sensul propriu al cuvântului nu comportă niciun tabu, totul fiind 
permis şi chiar recomandat prin rânduială divină (Dt. 12, 16 b). 

În sens metaforic, vărsarea de sânge desemnează o formă de ucidere, 
care de cele mai multe ori era prin violenţă (Lv. 19, 16; Dt. 17, 8; 27, 25; 
32, 42; 1 Rg. 19, 5; 25, 26-33; 2 Rg. 1, 22). În contextul legilor biblice 
privitoare la omor, noţiunea de „sânge” desemnează fluidul vital care 
dinamizează şi susţine viaţa. Fiinţele au viaţă în ele atât timp cât sângele 
este în ele; atunci când sângele iese din ele, apare moartea fizică. În textul 
ebraic, cel ce ucide este numit prin expresia om al sângelui; această expresie 
îl desemnează chiar şi pe cel ce poartă prezumţia de complicitate la 
plănuirea omorului. În acest sens, însuşi David este numit „om al sângelui” 
(îš haddāmîm): „pleacă, pleacă, ucigaşule şi nelegiuitule, zicea Şimei, 
blestemând pe rege” (2 Rg. 16, 7). În limba română, expresia ebraică îš 
haddāmîm este redată prin ucigaş, deşi literal s-ar traduce prin om al 
sângelui. Profetul Şimei îl acuza pe David că ar fi vărsat sânge asupra casei 
lui Saul pentru a ajunge el rege, deşi în realitate David nu făcuse acest lucru. 

În ceea ce priveşte prima menţiune biblică a „vărsării sângelui”, 
aceasta apare în contextul primului fratricid din istorie – în care Cain îl 
ucide pe Abel (Fc. 4, 8-11). Acest episod, dintre Cain şi Abel, este 
interesant pentru faptul că prezintă sângele într-o manieră personificată, 
atribuindu-i capacitatea de a vorbi: „sângele fratelui tău strigă către Mine 
din pământ” (Fc. 4, 10). Textul ebraic redă şi mai fidel această idee: „ קול דמי
 / kol ddәmêy ᾽āhîkā ţoʽăqîm elay min-ha᾽ădā-māh / אחיך צעקים אלי מן־האדמה׃
vocea sângelui fratelui tău Mă strigă din ţărână”. Dar textul ebraic nu 
subliniază doar faptul că sângele strigă, ci exprimă o imagine greu de redat 
prin lexicul românesc deoarece «דמי /ddәmêy» este un substantiv comun, în 
formă de stat construct, ce are numărul plural; deci este vorba de o formă de 
plural a sângelui lui Abel.40 De asemenea, cuvântul « צעקים/ţoʽăqîm» are tot 
formă de masculin plural, de aici rezultă că nu este vorba de acţiunea 
singulară de a striga - ci exprimă strigătele către Dumnezeu ale mai multor 
persoane. Rabi Avraam ben Meir (sec. XI), fiind conştient de realităţile 
gramaticale ale textului ebraic, ajunge să afirme că acest pasaj s-ar referi la 
potenţialii descendenţi ai lui Abel.41 Trebuie subliniat că punctul de vedere 
menţionat de rabi Avraam coincide cu maniera în care tradiţia iudaică de 
până la el a interpretat acest verset; în acest sens redăm modul în care 
Targumul Neofiti redă pasajul din Fc. 4, 10: „vocea sângelui mulţimii de 
drepţi care puteau să iasă din Abel fratele tău, strigă împotriva ta înaintea 

 
40 În limba română cuvântul „sânge” este defectiv de plural, de aceea corespondentul ebraic 
nu se poate traduce în limba română printr-o formă de plural – n.n. 
41 ABRAHAM IBN EZRA, Commentary on the Pentateuch: Genesis (Bereshit), translated 
and annotated by H. Norman Strickman & Arthur M. Silver, Published by Menorah 
Publishing Company, New York, 1988, p. 84. 
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Mea din pământ”.42 Matthew Henry ajunge tot la această concluzie, 
admiţând că forma de plural a substantivului „sânge” ar trimite la 
descendenţii ce ar fi putut răsări din Abel.43 Am făcut acest scurt excurs 
exegetic pentru a scoate în evidenţă faptul că textul ebraic leagă, în 
exemplul de faţă, sângele mai mult de viaţă decât de moarte. În sensul că 
sângele poartă cu sine viaţa biologică a trupului. Fapt pentru care graiurile 
metaforizate ce strigau din pământ pot fi înţelese în mod deplin ca fiind ale 
descendenţilor lui Abel, ale celor ce ar fi putut să aibă viaţă în cazul în care 
Cain nu vărsa sângele fratelui său. Vedem că viaţa umană are un caracter 
inviolabil; interdicţia vărsării de sânge, adică a uciderii este expres redată 
într-una din cele zece porunci ale Legii (Iş. 20, 13). Viaţa fizică este un dar 
prin care Dumnezeu oferă zidirii Sale posibilitatea de a da naştere altor vieţi 
(Fc. 1, 28). Încă din momentul creaţiei Dumnezeu îi dă omului „suflare de 
vieţi (nišemat hayyîm)” – la plural – fapt ce trimite la binecuvântarea pe care 
omul o are: de a se înmulţi. Iar pe de altă parte, viaţa fizică este perioada în 
care omul poate ajunge la asemănare cu Dumnezeu, pentru că desăvârşirea 
morală este ţinta vieţii noastre; de aceea vărsarea sângelui (adică uciderea 
fizică) împiedică atingerea acestui ţel ontologic zidit în firea umană. 

 
2.6. Răzbunarea sângelui vărsat (gô᾽ēl haddām) 
Faptul că Dumnezeu îi spune lui Cain că „sângele lui Abel strigă din 

pământ către El” (Fc. 4, 10), trimite implicit la o judecată divină de la care 
se aşteaptă restaurarea sângelui vărsat. Această idee începe să prindă un 
contur şi mai bine definit în cadrul legământului încheiat cu Noe (Fc. 9). 
Aici, Dumnezeu fundamentează legislaţia biblică ce conţine interdicţia 
vărsării sângelui. Exprimând sub forma legii Talionului dreptatea divină, se 
arată că în cazul în care un om este omorât de un animal, Dumnezeu va cere 
sângele omului din ghearele acelui animal (Fc. 9, 5). Iar dacă sângele uman 
va fi vărsat de către un om, atunci Dumnezeu: „va cere viaţa omului şi din 
mâna omului” (Fc. 9, 5).44 Tot aici se fundamentează şi aşa-numita 
răzbunare a sângelui (gô᾽ēl haddām):45 „de va vărsa cineva sânge omenesc, 
sângele aceluia de mână de om se va vărsa” (Fc. 9, 6). În cartea Facerea 
observăm un caracter talionic al sângelui, spunându-se despre acesta că cere 

 
42 Vezi: „Targum Neofiti 1: Genesis 4,11”, in coll. The Aramaic Bible, vol. 1 A (Targum 
Neofiti 1: Genesis), translated by Martin McNamara, Published by T&T Clark, Edinburgh, 
1992, p. 67. 
43 MATTHEW HENRY, Concise Comentary on the Whole Bible, Publised by Thomas 
Nelson Publishers, Nashvile, 1997, pp. 10-11. 
44 Abraham ibn Ezra vede în această exprimare şi interdicţia suicidului. Vezi: ABRAHAM 
IBN EZRA, Commentary on the Pentateuch: Genesis..., p. 123. 
45 BARUCH A. LEVINE, Numbers 21-36, în coll. The Anchor Bible, Published by 
Doubleday, New York/ London, 2000, p. 561. 
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răzbunare (Fc. 43, 22). Trebuie precizat că ulterior chiar va lua naştere o 
adevărată instituţie a celor ce răzbunau sângele nevinovat: în Nm. 35, 11-28 
avem o legislaţie foarte bine pusă la punct cu privire la răzbunarea sângelui 
nevinovat.46  

În Vechiul Testament răzbunarea sângelui nevinovat deriva direct 
dintr-un mod de acţiune al lui Dumnezeu, Acesta fiind numit: „răzbunătorul 
sângelui săracilor” (Ps. 9, 12); sau „cel ce răzbună sângele robilor Săi” 
(Dt. 32, 43). Instituţia răzbunătorilor sângelui se fundamentează pe porunca 
lui Dumnezeu, care îl trimite pe proorocul Elisei să ungă rege pe Iehu, 
pentru a nimici casa lui Ahab şi pentru „a răzbuna asupra Izabelei sângele 
robilor Săi” (4 Rg. 9, 7). Tot în cărţile istorice, vedem că regele are puterea 
de a limita „răzbunarea sângelui”, în sensul că poate interzice această 
practică: „Porunceşte, o, rege în numele Domnului Dumnezeului tău, a zis 
ea, să nu se înmulţească răzbunătorii sângelui şi să nu piardă pe fiul meu. 
Viu este Domnul, a zis regele, nici un fir de păr de-al fiului tău nu va cădea 
pe pământ!” (2 Rg. 14, 11). Putem conchide că răzbunarea sângelui devine o 
modalitate de echitate juridică, fiind în conformitate cu dictonul 
binecunoscut al legii Talionului: „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte” (Iş. 
21, 23-25) - la care putem adăuga extensia „sânge pentru sânge” (Fc. 9, 6). 
Drepturile, la viaţă, la integritate fizică şi morală erau asigurate prin aceste 
legi ale echitabilităţii care pedepseau nelegiuirile cu aceeaşi monedă. 

Trebuie precizat că practica restaurării/răzbunării sângelui vărsat nu 
era proprie evreilor, ci era comună întregului Orient Mijlociu. În acest sens, 
amintim de scrisoarea adresată de regele babilonian Burnaburiash I către 
faraonul Amenophis al IV-lea, în care regele babilonian denunţă faptul că 
anumiţi mesageri (comercianţi - subl.ns.) ai săi au fost jefuiţi şi omorâţi în 
Canaan. Din scrisoare reiese că în acea perioadă (sec. al XV-lea î.Hr.), 
Canaanul era regat vasal Egiptului, fapt pentru care regele babilonian cere 
faraonului ca asasinii să fie ucişi şi astfel să fie răzbunat sângele 
comercianţilor săi.47 

 
2.7. Legislaţia biblică a cetăţilor de scăpare 
Fiilor lui Israel, cât şi celor de alt neam, care au ucis din greşeală48 

le-au fost rânduite anumite cetăţi de scăpare (Nm. 35, 11). Legislaţia ce 
prevedea dreptul de refugiere în cetăţile de scăpare, derivă dintr-un statut al 
lui Moise: „De va lovi cineva pe un om şi acela va muri, să fie dat morţii. 

 
46 S. DAVID SPERLING, „Avenger of blood”, în: David N. Freedman (ed), The Anchor 
Bible Dictionary, vol. I (A-C), Published by Dobleday, New York/London, 1992, p .763. 
47 Vezi: „III. Letter of Burna-Buryas to Amenophis IV (Reverse 4-5)”, în: A. H. SAYCE 
(ed.), Records of the Past, series 2, vol. 3 (Ancient Monuments of Egypt and Western 
Asia), Published by Samuel Bagster and Sons, London, 1890, p. 66.  
48 BARUCH A. LEVINE, Numbers 21-36, p. 567. 
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Iar de nu-l va fi lovit cu voinţă şi i-a căzut sub mână din îngăduinţa lui 
Dumnezeu, îţi voi hotărî un loc unde să fugă ucigaşul” (Iş. 21, 12-13).  

În ceea ce priveşte răzbunătorul sângelui,49 acesta avea dreptul de a 
acţiona în două moduri. În primul rând putea să se răzbune direct, ucigându-l 
pe loc (acolo unde-l întâlnea) pe cel ce a vărsat sânge cu bună ştiinţă (Nm. 
35, 16-19). De asemenea, îl putea omorî şi pe cel care a ucis fără 
premeditare, dacă-l întâlnea în afara cetăţilor de scăpare – fără ca 
răzbunătorul să fie vinovat de vărsare de sânge. 

În al doilea rând, dacă răzbunătorul îl întâlnea pe vărsătorul de sânge 
în cetăţile de scăpare, nu avea voie să-l ucidă (dacă acesta nu a comis fapta 
cu premeditare), ci trebuia să prezinte cazul înaintea obştei (a înţelepţilor 
comunităţii) – urmând ca aceştia să hotărască dacă ucigaşul trebuie să fie 
omorât sau să fie lăsat în viaţă. 

Perioada de penitenţă în cetatea de scăpare se întindea până la 
moartea marelui preot (Nm. 35, 28), urmând ca după moartea acestuia, 
ucigaşul să fie izbăvit de păcatul său şi să se poată reîntoarce în pământul 
lui. În sens alegoric, Origen vede în acest episod prefigurarea celui mai mare 
dar pe care Hristos l-a dat umanităţii prin moartea Sa: posibilitatea 
reîntoarcerii omului în patria cerească, în paradisul primordial din care a fost 
izgonit.50  

 
3. Sângele în Pentateuh – analiză contextualizată 
În această ultimă etapă a prezentului studiu vom analiza câteva cadre 

în care sângele joacă un rol important. Primul dintre aceste cadre vizează 
caracterul expiator al sângelui în contextul ieşirii din robia egipteană şi în 
contextul primirii legământului pe Sinai. Iar apoi ne vom rezuma la cele cu 
privire la viaţa omului: naştere, circumcizie, aducerea jertfelor şi sfinţirea 
preoţilor.  

 
3.1. Sângele în contextul ieşirii evreilor din Egipt  
Prin sânge Dumnezeu îi pedepseşte pe egipteni în cadrul primei plăgi 

(Iş. 7, 17-25). Pedeapsa asupra egiptenilor consta în transformarea tuturor 
apelor în sânge, devenind astfel imposibile de băut. Apa şi sângele sunt două 
lichide vitale pentru existenţa vieţii fizice; dacă apa întreţine viaţa, sângele o 
susţine prin întreg corpul. Trebuie precizat că acest eveniment al 

 
49 Atunci când vorbim de persoana „răzbunătorului sângelui nevinovat” trebuie precizat că 
legislaţia biblică îl prezintă pe acesta ca fiind într-un raport de rudenie cu cel ucis (Lev. 
21:2; 25: 49; II Rg. 3:27). Am putea spune că răzbunătorul sângelui este prezent în 
literatura română în personajul Gheorghiţă, fiul Vitoriei şi al răposatului Lipan, din romanul 
lui MIHAIL SADOVEANU, Baltagul - n.n. 
50 ORIGEN, Omilii la cartea Numerii (XXVIII, 2), în coll. PSB, vol. 06, trad. T. Bodogae, 
Nicolae Neaga şi Zorica Laţcu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1981, pp. 221-222. 
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transformării apelor în sânge apare consemnat şi în literatura egipteană ce 
datează din secolul al XIII-lea î.Hr.51 Ultima plagă ce se abate asupra 
Egiptului este strâns legată tot de un motiv al sângelui. Dar în această 
situaţie sângele are un rol protector, servind drept semn distinctiv între 
moarte şi viaţă: „Să ia din sângele lui (al mielului pascal – subl. ns.) şi să 
ungă amândoi uşorii uşii, (...) să luaţi un mănunchi de isop şi, muindu-l în 
sângele strâns de la miel într-un vas, să ungeţi pragul de sus şi amândoi 
uşorii uşii cu sângele cel din vas, (...) căci are să treacă Domnul să 
lovească Egiptul; şi văzând sângele (...) nu va permite pierzătorului să intre 
în casele voastre, ca să vă lovească” (Iş. 12, 7-22).  

Această etapă constituie momentul în care se instaurează sărbătoarea 
Paştelui iudaic. Însăşi etimologia cuvântului ebraic pesah dezvăluie 
minunea ce s-a produs în acea noaptea.52 Cuvântul pesah se traduce mot a 
mot prin „trecere”; el desemnează acţiunea îngerului de a trece pe lângă 
casele fiilor lui Israel ce erau unse cu sângele mielului pascal. Prin ungerea 
cu sânge a pragului de sus şi a celor doi uşori ai uşii, evreii au fost cruţaţi de 
la moarte (Iş. 12, 23). Iosif Flaviu susţine că prin sângele mielului adus 
jertfă s-au purificat casele evreilor. Întrucât la popoarele orientale noţiunea 
de uşă era egală cu noţiunea de casă, ungerea uşii cu sânge simboliza 
expiaţia întregii case.53 Sângele capătă în acest caz un rol protector, dar în 
acelaşi timp devine şi un mijloc de deosebire între evrei şi egipteni. Prin 
pesah nu se înţelege doar un aspect teologic de izbăvire a fiilor lui Israel, ci 
se desprinde şi un aspect istoric, definitoriu pentru fiecare evreu, desemnând 
trecerea de la statutul de rob la cel de om liber, pentru că în acea noapte au 
ieşit de sub robia egipteană. În contextul ieşirii evreilor din Egipt sângele face 
diferenţierea între viaţă şi moarte, între robie şi libertate. 

 
3.2. Sângele legământului (Iş 24,8) – de la Sinai la Golgota 
La trei luni după ieşirea fiilor lui Israel din Egipt, are loc stabilirea 

lor în Peninsula Sinai (Iş. 19). În acest cadru, Moise primeşte de la 
Dumnezeu misiunea de a pregăti poporul pentru primirea legământului. În 
ceea ce priveşte legământul biblic, acesta poate apărea încheiat între 

 
51 PHILIP GRAHAM RYKEN, Exodus: Saved for God`s Glory, p. 220. 
52 Studiile mai noi cu privire la originea Paştelui tind să arate că această sărbătoare a apărut 
la întâlnirea dintre două culturi: una nomadă – reprezentanţi fiind evreii crescători de 
animale; şi una sedentară – reprezentanţi fiind cananeeni – aceştia fiind agricultori. De 
asemenea ei doresc să arate că sensul tradiţional al originii acestei sărbători este unul mai 
mult teologic. Cf. Tamara Prosic, „Origin of Passover”, în: Scandinavian Journal of the Old 
Testament, vol. 13, no. 1/1999, p. 79; NIELS PETER LEMCHE, Ancient Israel: A New 
History of Israelite Society, Published by T&T Clark, London/ New York, 22015, p. 224. 
53 IOSIF FLAVIU, Antichităţi Iudaice, vol. I, trad. Ion Acsan, Ed. Hasefer, Bucureşti, 1999, 
pp. 115-116. 
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Dumnezeu şi om sau între Dumnezeu şi un popor. Dacă în cadrul primului 
legământ pe care Dumnezeu îl face cu omul, curcubeul apare ca pecete a 
lucrurilor făgăduite (Fc. 9, 13); iar în cazul legământului făcut cu Avraam, 
tăierea împrejur devine semn al legământului dintre el şi Dumnezeu (Fc. 17, 
11). Iată că în cadrul legământului încheiat cu Moise, sângele apare ca 
pecete a acestui legământ: „luând Moise sângele, a stropit poporul zicând: 
acesta este sângele legământului, pe care l-a încheiat Domnul cu voi” (Iş. 
24, 8). Simbolistica la care trimite acest verset este una greu de explicat; dar 
pentru început se cuvine să precizăm care este conţinutul acestui legământ, 
iar mai apoi să explicăm ce vrea să însemne expresia „sângele 
legământului”. 

Termenii legământului sunt cuprinşi în Iş. 19-24; acest pasaj fiind 
cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de „pelicopa Sinai”.54 
Termenii acestui legământ sunt descrişi atât prin „ הדברים / cuvintele” (Iş. 20, 
1); cât şi prin „המׁשפטים / legiuirile” (Iş. 21, 1). Aşadar legământul nu se 
limitează doar la cuvintele din Decalog, ci cuprinde şi legiuirile – adică 
acele practici sociale (administrativ-juridice) şi religioase (ţinerea 
sărbătorilor, aducerea jertfelor şi păstrarea monoteismului). Toţi aceşti 
termeni sunt rostiţi de Moise în faţa adunării fiilor lui Israel, ei angajându-se 
în asumarea şi respectarea în totalitate a cuvintelor Domnului.55  

Din perspectivă socială, prin termenii legământului se oferea un nou 
simţământ cu privire la unitatea triburilor; acestea, în ansamblul lor, fiind 
centralizate în jurul ideii religioase, fapt ce trimite la celebra amficţionie din 
polisul grecesc.56 Ca efect social, fiecare trib devine vasal lui Dumnezeu pe 
baza acceptării legământului; iar în acelaşi timp, triburile devin unite între ele 
pe baza acestui armistiţiu sacru. Niciun trib nu este suveran altuia, deoarece 
termenii legământului lasă fiecăruia libertatea de a se guverna după reguli 
interne (patriarhale) atât timp cât păzesc obligaţiile religioase. Termenii 
legământului sunt consolidaţi pe factori cât se poate de evidenţi: triburile nu 
trebuie să aibă alte legături politice externe, factorul cel mai important fiind 
eliminarea tuturor influenţelor străine, cum ar fi zeii păgâni.57 

Miza textului din Iş. 24, 8 este importantă pentru faptul că pune 
sângele în poziţia de intermediar între Dumnezeu şi poporul Său. În cadrul 
legământului Sinaitic, sângele trimite atât la curăţirea de păcate cât şi la 

 
54 WOLFGANG OSWALD, „Lawgiving at the Mountain of God (Exodus 19-24)”, in: 
THOMAS B. DOZEMAN, CRAIG A. EVANS, JOEL N. LOHR (eds.), The Book of 
Exodus. Composition, Reception and Interpretation, Brill, Leiden/ Boston, 2014, p. 169. 
55 Philip Graham Ryken, Exodus: Saved for God`s Glory, p. 779. 
56 Cf. GEORGE E. MENDENHALL, „Covenant Form in Israelite Tradition”, in The 
Biblical Archaeologist, vol. 17, no. 3/1954, p. 62; ROLAND DE VAUX, Histoire Ancienne 
d`Israel – des origines a l`instalation en Canaan, Librairie Lecoffre, Paris, 1971, p. 610. 
57 GEORGE E. MENDENHALL, „Covenant Form…”, p. 64. 
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împăcarea dintre om şi Dumnezeu. Mai întâi, jumătate din sânge era stropit 
pe jertfelnic (Iş. 24, 6), iar cu cea de-a doua jumătate era stropit poporul, 
fapt ce trimite la unirea sacramentală dintre Dumnezeu şi om prin legământ. 
Astfel, prin stropirea cu sânge, se subliniază atât faptul că poporul primeşte 
legământul şi îl acceptă, iar Dumnezeu primeşte jertfa poporului. Potrivit 
opticii pauline, acum asistăm la prima prefigurare a „liturghiei” de 
restaurare a creaţiei (Evr. 9, 19). 

Aşa cum aminteam mai sus, rolul acestui legământ este desăvârşirea 
morală a fiilor lui Israel, iar atunci când aceştia nu mai păzesc legământul 
sunt mustraţi de prooroci. Un exemplu concludent în acest sens este Ieremia, 
acesta atrage atenţia poporului că Domnul va încheia un nou legământ (Ir. 
31, 31). Deşi legământul încheiat pe Sinai a fost încălcat de popor, Domnul 
nu şi-a încălcat promisiunea şi a rămas în legătură cu ei. Legământul nou 
(běrît hădāšâ) pe care Domnul doreşte să-l încheie cu fiii lui Israel va fi 
unul veşnic, scris în inimă şi nu pe table de piatră. Acest legământ profeţit 
de Ieremia va fi unul eminamente mesianic.58 

Profeţia lui Ieremia subliniază cel mai bine legătura axiologică 
existentă între legământul de pe Sinai, dat la ieşirea din robia Egipteană, şi 
Noul Legământ, dat la ieşirea din robia păcatului şi a morţii (Mt. 26, 28). 
După cum în Vechiul Testament, sângele animalelor aduse jertfă a fost 
semnul legământului dintre om şi Dumnezeu; în Noul Testament semnul 
este însuşi preacuratul sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. Potrivit acestei 
optici duhovniceşti, sângele legământului de pe Sinai constituie o 
prefigurare tipologică a sângelui mântuitorului Iisus Hristos (Mt. 26, 28) de 
pe Golgota.  

 
3.3. Sângele în contextul naşterii (Lv. 12) 
Textul din Lv. 12 ne pune înainte un episod pe care medicina 

modernă îl înglobează sub denumirea de perioadă „postpartum (lehuzie)” 
sau perioada „hemoragiei postnatale (PPH)”.59 Această perioadă este una de 
recuperare de după naştere. Din punct de vedere medical, perioada 
postpartum poate fi de scurtă durată, aproximativ câteva ore după naştere; 
dar şi de lungă durată – ajungând până la 6 săptămâni după naştere.  

Din perspectivă biblică, această perioadă este numită ca fiind una de 
necurăţie. Dacă pruncul născut era băiat necurăţia mamei ţinea 7 zile, la care 

 
58 KACK R. LUNDBOM, Jeremiah 21-36, in coll. The Anchor Bible, Published by 
Doubleday, New York/ London, 2004, p. 466. 
59 GÜLMEZOGLU A. M., FORNA F., VILLAR J., HOFMEYR G. J., „Prostaglandins for 
preventing postpartum haemorrhage”, în: Cochrane Database Systematic Reviews, 
(Published by John Wiley & Sons, New York, 2007), no. 3 (18 Jul) / 2007 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 10.1002/14651858.CD000494.pub3/abstract, accesat la 
02.11.2018). 
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se mai adăugau alte 30 de zile pentru eliminare în totalitate a secreţiilor 
vaginale. În această perioadă fiindu-i interzis să participe la viaţa religioasă 
a comunităţii (Lv. 12, 4) sau să întreţină raporturi legitime căsătoriei cu soţul 
ei (Lv. 15, 25). Dar dacă năştea fată, atunci perioada necurăţiei se mărea, 
ajungând la 14 zile, şi la 60 de zile pentru curăţirea organismului prin 
eliminarea secreţiilor vaginale (Lv. 12, 5). Perioada de curăţie se definitiva 
prin aducerea unei jertfe ardere de tot şi a unei jertfe pentru păcat. 

Al. Mihăilă60 într-un studiu se întreba de ce oare femeia care năştea 
este socotită necurată de vreme ce Însuşi Dumnezeu binecuvintează naşterea 
de prunci (Fc. 1, 28)?61 Ipoteza pe care o formulează domnia sa este aceea 
că redactorul textului avea o viziune ierarhică a participării întregului 
cosmos la sfinţenia lui Dumnezeu, potrivit căreia cei cu impedimente 
corporale nu aveau voie sa intre în cortul adunării (Dt. 23, 1). Pe această 
optică, lăhuza era văzută ca având un defect corporal, căci pierdea sânge, şi 
de aceea până la vindecare nu avea voie să se prezinte înaintea locului sacru.  

Deşi textul biblic din Lv. 12 are în vedere un sens religios exprimat 
prin termenul „necurăţie” (tāme᾽), prin care femeia este identificată atât în 
perioada postpartum cât şi în cea a menstruaţiei (Lv. 12, 2), în realitate poate 
fi întrevăzut şi un fundament prin care se oferă femeii o protecţie în vederea 
recuperării fizice şi psihice.62 

 
3.4. Sângele menstrual  
În ceea ce priveşte sângele menstrual, vedem o rigurozitate mult mai 

mare decât în cazul sângelui perioadei postpartum. În cazul sângelui 
menstrual femeia are mult mai multe interdicţii; orice lucru de care se va 
atinge îl va face necurat, impropriu utilizării. Nu are voie să doarmă în 
acelaşi pat cu soţul ei pentru că spurcă patul şi implicit pe soţ. Nu are voie 
să atingă pe nimeni pentru că oferă necurăţie celui de care se atinge. 
Perioada necurăţiei provocată de menstruaţie ţine 7 zile, urmând ca în ziua a 
opta femeia să aducă pentru curăţirea ei spirituală două turturele sau doi pui 
de porumbel: una/unul pentru jertfă pentru ardere de tot şi una/unul jertfă 
pentru păcat (Lv. 15, 19-33). 

 
60 Diac. Alexandru Mihailă este lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” din Bucureşti, la catedra de Vechiul Testament şi limba ebraică – n.n. 
61 ALEXANDRU MIHĂILĂ, „De ce femeia care naşte ar deveni «necurată»?”, în Ziarul 
Lumina, din 02.02.2012, http://ziarullumina.ro/de-ce-femeia-care-naste-ar-deveni-necurata-
-72633. html, accesat la 04.11.2018. 
62 Aproximativ 30 % din femeile care nasc prezintă aşa numita depresie postpartum, care se 
întinde până la 2 luni de la naştere. Vezi: LENE LIER, MARIANNE KASTRUP, „Depresia 
în relaţie cu naşterea şi lehuzia”, în: RADU VRASTI, MARTIN EISEMANN (eds), 
Depresii - Noi perspective, Ed. All, Bucureşti 1996, pp. 87-92. 
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Sângele menstrual comportă un anumit tabu, contactul cu acesta 
provocând atât necurăţie trupească cât şi necurăţie spirituală (Lv. 15, 31). 
Din perspectivă teologică, necurăţia provocată de sângele menstrual poate fi 
înţeleasă prin optica îndepărtării de Dumnezeu. Atingerea de o femeie ce era 
în timpul perioadei menstruale echivalează căderii în jugul păcatelor 
carnale, care îl spurcă pe om atât sufleteşte cât şi trupeşte. Iar cei cu păcate 
trupeşti devin necuraţi, spurcând astfel locul sacru în care Dumnezeu 
sălăşluieşte, fapt pentru care le este interzis să se apropie de cortul 
adunării.63 Interdicţia raporturilor intime şi a contactului de orice natură cu o 
femeie aflată în perioada menstruaţiei, a fost interpretată de numeroşi 
antropologi şi sociologi ca având un caracter etic.64 Spre exemplu, anumite 
triburi din sudul Indiei evită contactul intim în timpul perioadei menstruale 
tocmai ca o formă de respect pentru soţie, dar şi o formă de îngrijorare 
pentru copii nenăscuţi. Iar tribul Enga din Papua Noua Guinee consideră că 
contactul cu sângele menstrual, în absenţa unei protecţii magice 
corespunzătoare, îmbolnăveşte omul provocându-i stări de vomă, infectând 
sângele şi substanţele vitale vieţii, pielea se înnegreşte iar carnea începe să 
se descompună, luciditatea minţii încetează, iar în cele din urmă se poate 
ajunge la moarte fizică.65  

În Fc. 32, 35 se observă că perioada menstruală oferă femeii o 
anumită imunitate; neputând fi atinsă sub nicio formă, atât ea cât şi 
lucrurile pe care a stat sau pe care le-a atins. Legislaţia ebraică era foarte 
strictă, dacă un bărbat se culca cu o femeie când aceasta era în perioada 
menstruaţiei, ambii erau ucişi: „bărbatul care se va culca cu o femeie în 
timpul curgerii ei şi-i va descoperi goliciunea, acela a descoperit 
curgerea sângelui ei şi ea i-a descoperit curgerea sângelui său: amândoi 
să fie stârpiţi din poporul lor” (Lv. 20, 18). Trebuie precizat că în acest 
caz nu este vorba de un raport între soţ şi soţie, pentru că într-o astfel de 
situaţie se aplică perceptul din Lv. 15, 24 – conform căruia soţul ar 
deveni necurat 7 zile. Ci avem de-a face cu o relaţie de adulter. 
Construcţia textului ne arată că fărădelegea a fost comisă cu voia ambilor 
actanţi, căci dacă ar fi fost vorba despre viol – atunci doar bărbatul ar fi 

 
63 JOSEPH BENSON, „Leviticus 15:31”, în Commentary on the Old and New Testaments, 
Published by Lane & Mason, New York, 1839 (http://biblehub.com/commentaries/benson/ 
leviticus/15.htm, accesat la 03.11.2018). 
64 CHRIS KNIGHT, Blood Relations. Menstruation and the Origins of Culture, Published 
by Yale University Press, New Haven/ London, 1991, p. 215. 
65 MARY DOUGLAS, Purity and Danger – An Analysis of the Concepts of Pollution 
and Taboo, Published by Routledge (Taylor & Francis e-Library), London/ New York, 
2001, pp. 145-148. 
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fost pedepsit.66 Faptul că profetul Iezechiel pune pe acelaşi plan jertfirea 
la idoli, violul şi unirea dintre bărbat şi femeie în momentul menstruaţiei 
(Ier. 37:17), ne sugerează că gravitatea morală a acestor fapte este 
echivalentă; iar pedeapsa pentru acestea consta mai întâi în moartea 
spirituală ca în cele din urmă să apară şi moartea fizică. 

 

3.5. Sângele rezultat din practica circumciziei 
În ceea ce priveşte circumcizia biblică, până la patriarhul Avraam nu 

se poate vorbi despre o astfel de practică. În cadrul legământului încheiat de 
Dumnezeu cu Noe, nu se aminteşte nimic despre o astfel de obligabilitate 
pentru om (Fc. 9, 9-17). Cert este că, în cazul lui Avraam, legământul consta 
în ridicarea unui neam sfânt din acesta. Iar circumciderea (mul) devenea 
astfel semnul legământului (le᾽ôt berît) prin care se diferenţiau descendenţii 
din Avraam de ceilalţi oameni. Trebuie să precizăm că practica circumciziei 
era specifică majorităţii popoarelor din Orientul Apropiat, singurele popoare 
ce nu o practicau fiind asiro-babilonienii şi filistenii. Aceştia din urmă erau 
un popor de origine grecească, venit din zona Mării Egee spre sfârşitul 
secolului al XIII-lea î.Hr.. Filistenii s-au aşezat pe costa de est a Mării 
Mediterane.67 Aşadar, întrebarea care se iveşte este următoarea: de cine să 
se diferenţieze descendenţii lui Avraam, dacă circumcizia era o practică 
uzitată de aproape toate popoarele din Canaan? Răspunsul onest constă în 
faptul că textul din Fc. 17 aparţine Sursei preoţeşti (P) a Pentateuhului, care 
a fost redactată de preoţii evrei (kohanim) între sec. VI-V î.Hr.68 În acest 
context, emitem ipoteza diferenţierii etnice faţă de babilonieni, căci perioada 
redactării sursei preoţeşti corespunde exilului babilonian. Astfel, textul din 
Fc. 17 pune originea circumciziei pe seama legământului avraamic, tocmai 
pentru a da un plus de legitimitate acestei practici.  

Dat fiind faptul că termenul ebraic ʿārelāh, prin care se înţelege 
procesul de circumcizie, ar desemna mai exact înlăturarea unei părţi care 
opreşte buna funcţionare a unui lucru,69 anumiţi exegeţi au concluzionat că 
circumcizia trimite către un sens de curăţie spirituală. Şi asta pentru faptul 
că în Lv. 19, 23 se vorbeşte despre tăierea împrejur a pomilor ca despre o 

 
66 ABRAHAM IBN EZRA, Commentary on the Pentateuch: Leviticus (Vayikra), translated 
and annotated by H. Norman Strickman & Arthur M. Silver, Published by Menorah 
Publishing Company, New York, 2004, p. 194. 
67 ASSAF YASUS-LANDAU, The Philistines and Aegean Migration at the End of the Late 
Bronze Age, Published by Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2010, p. 102. 
68 CRISTIAN PRELIPCEAN, „Circumciderea în Vechiul Testament, în Noul Testament şi 
astăzi”, în Teologie şi Viaţă, nr. 9-12/2011, p. 119. 
69 Art. „ָעְרָלה (ʿārelāh), în: LUDWIG KOEHLER, WALTER BAUMGARTNER (eds), The 
Hebrew and Aramaic Lexicon af the Old Testament (HALOT), vol. 2, trad. M. E. J. 
Richardson, Published by Brill, Leiden/New York, 2001. 
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modalitate de înlăturare a necurăţiei pomului.70 Literal, am putea înţelege 
tăierea uscăturilor din pomi sau curăţarea acestora de ramurile în surplus 
care nu permit luminii să ajungă spre coroană. Dar aspectul de ordin 
cronologic, prin care ni se arată că fructele trebuie să fie socotite necurate 
timp de trei ani, trimite la un sens şi mai profund. Circumcizia era văzută ca 
modalitatea prin care omul se formează spiritual, prin care este capabil să 
aducă rod duhovnicesc. Punctul nostru de vedere se sprijină şi pe exegeza 
rabinică medievală. În acest sens, Abraham Ibn Ezra afirma: „Domnul a 
comandat lui Avraam să se circumcidă înainte ca Sarra să rămână 
însărcinată, pentru ca sămânţa lui să fie sfântă”.71 Aşadar, Avraam nu a fost 
circumcis pentru a înlătura un impediment care nu-i permitea să procreeze, 
pentru că avea deja pe Ismael din roaba Agar (Fc. 16, 16), ci pentru a da 
naştere unui popor sfânt. Atunci când fiii lui Israel au pierdut sensul 
spiritual al tăierii împrejur şi au transformat practica într-un act formal de 
îndepărtare a prepuţului, au apărut îndemnuri de readucere aminte a 
adevăratului simbolism al tăierii împrejur: „tăiaţi împrejur inima voastră şi 
de acum înainte să nu mai fiţi tari la cerbice” (Dt. 10, 16). Iar profeţii, în 
predicile lor, atrăgeau de nenumărate ori atenţia cu privire a acest lucru: 
„bărbaţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, tăiaţi-vă împrejur pentru 
Domnul şi lepădaţi învârtoşarea inimii voastre” (Ir. 4, 4).  

În ceea ce priveşte sângele rezultat din procesul circumciziei, nu 
avem prea multe referinţe biblice care să ofere amănunte în acest sens. Cu 
toate acestea, textul din Iş. 4, 24-26 ne atrage atenţia în mod special. Se 
pare că sângele rezultat din procesul circumciziei are efect de izbăvire din 
mâna morţii. Expresia Seforei adresată lui Moise: «tu îmi eşti un soţ de 
sânge», rămâne cea mai enigmatică din întreg Pentateuhul. Unii au 
considerat că atingerea picioarelor lui Moise cu sângele rezultat din 
circumcizie (Iş. 4, 25), ar trimite la sângele mielului pascal ce se folosea la 
ungerea uşilor evreilor pentru a-i feri de îngerul morţii (Iş. 12, 23). Aşa 
după cum reiese din textul ebraic, Moise este salvat de sângele rezultat în 
urma circumciziei fiului său Gershom – care a fost circumcis de mama sa, 
Sefora.72 Ulterior, vom vedea că Moise va legifera practica circumciziei ca 
fiind o condiţie obligatorie pentru cei ce doreau să participe la ritualul 
pascal (Iş. 12, 43-49).  

 
70 CRISTIAN PRELIPCEAN, „Circumciderea...”, p. 120. 
71 ABRAHAM IBN EZRA, Commentary on the Pentateuch: Genesis..., p. 184. 
72 PHILIP GRAHAM RYKEN, Exodus: Saved for God`s Glory, in coll. Preaching the 
word, ed. R. Kent Hughes, Published by Crossway Books, Wheaton, 2005, pp. 131-133. 
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3.6. Sângele în contextul jertfelor 
Prin sânge, ca simbol al vieţii, fiii lui Israel intrau în comuniune cu 

Dumnezeu, primind astfel iertarea păcatelor (Lv. 17, 11). Acest lucru este 
mărturisit şi în creştinism de către Pavel din Tars, care în Epistola către 
Evrei referindu-se la sângele vărsat de Hristos afirmă că: „fără de sânge nu 
exista iertare” (Evr. 9, 22).  

Faptul că fiilor lui Israel, dar şi străinilor de neam care locuiesc ca 
venetici printre evrei, le era interzis să jertfească din animalele lor în afara 
taberei, fiind obligaţi să aducă animalul pentru jertfă înaintea preoţilor la 
cortul adunării (Lv. 17, 3-4), denotă o acţiune prin care se încerca stoparea 
închinării la idoli. Dar este totodată şi un argument veterotestamentar prin 
care se arată că toate neamurile sunt chemate la „mântuire şi la cunoştinţa 
adevărului” (1 Tes. 2, 4); adică sunt chemate să-L cunoască pe singurul şi 
adevăratul Dumnezeu. Deoarece Domnul Dumnezeu sălăşluia în mijlocul 
taberei, acolo, înaintea Lui, trebuiau să fie aduse jertfele. Această cheie 
ermineutică ne este precizată de Lv. 14, 7: „ca să nu-şi mai aducă ei 
jertfele lor la idolii după care umblă desfrânând”. În Targumul Pseudo-
Jonathan, idolii sunt comparabili cu demonii, idolii subzistând datorită 
lucrării demonilor; iar Targumul Neofiti 1 spune că jertfele care nu sunt 
aduse înaintea cortului adunării sunt aduse demonilor.73 Jertfirea la idoli se 
pedepsea cu moartea, iar cel ce nu aducea jertfa sa la uşa cortului adunării 
urma să fie stârpit din poporul său (Lv. 14, 9). Exegeza modernă vede în 
interdicţia aducerii jertfelor în alt loc decât înaintea lui Dumnezeu atât o 
modalitate prin care se afirma monoteismul pur, cât şi faptul că avem de-a 
face cu o mentalitate specifică popoarelor semite, care identificau sângele 
cu însăşi viaţa. Aminteam şi mai sus că asiro-babilonienii vedeau în sânge 
sursa vieţii; iar ipotezele cu privire la sursele Pentateuhului admit că Lv. 17 
ar aparţine cronologic tocmai perioadei exilului babilonian,74 fapt pentru 
care nu s-ar exclude ca interdicţia să aibă şi o tentă culturală. Astfel, evreii 
înţelegeau faptul că viaţa este un dar divin şi de aceea prin aducerea 
sângelui înaintea lui Dumnezeu – însăşi viaţa se aducea înapoi Celui care a 
dat-o.75  

În contextul din Lv. 17, Targumul Pseudo-Jonathan reiterează textul 
biblic, dar lămureşte în anumite privinţe valoarea pe care o are sângele, 

 
73 Cf. „Targum Neofiti 1: Leviticus 17,7” şi „Targum Pseudo-Jonathan: Leviticus 17,7”, în 
coll. The Aramaic Bible, vol. 3 (Targum Neofiti 1: Leviticus; Targum Pseudo-Jonathan: 
Leviticus), trad. Martin McNamara, Robert Hayward and Michael Maher, Published by 
Michael Glazier Book (The Liturgical Press), Minesota, 1994, p. 66. 171. 
74 CALUM CARMICHAEL, Illuminating Leviticus, p. 56 
75 Cf. CALUM CARMICHAEL, Illuminating Leviticus, pp. 62-64; Jacob Milgrom, Leviticus 
17-22, p. 1461. 
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explicând rolul purificator al acestuia într-o manieră mesianică: „subzistenţa 
vieţii întregului trup stă în sânge (se datorează sângelui – subl. ns.) şi v-am 
dat aceasta (posibilitatea de a mânca carne) cu menţiunea să aduceţi 
sângele jertfei la altar drept ispăşire pentru sângele vieţii voastre: pentru 
aceasta este sângele jertfei, ca să facă ispăşire pentru păcatele vieţii”.76 

Pasajul de mai sus evidenţiază o mentalitate foarte răspândită printre 
popoarele semite, care vedeau în sângele animalului adus jertfă un cadru 
expiator (lekappēr) al propriilor păcate.77 Pentru evrei, contactul cu sângele 
animalelor era identic contactului cu însăşi viaţa animalelor (Lv. 17, 14), iar 
altarul era semnul prezenţei lui Dumnezeu. Altarul face trecerea jertfei din 
sfera pământească în cea cerească prin intermediul ritualului oficiat de 
preotul sacerdot. Actualmente, teologia iudaică vede în jertfele 
veterotestamentare pentru păcat o modalitate de regenerare a cosmosului (o 
jertfă era adusă la revărsatul zorilor, iar alta la apusul soarelui), dar şi o 
modalitate de reînnoire spirituală a omului.78  

Caracterul expiator al jertfei se observă mai ales din practica punerii 
mâinilor peste capul animalului adus jertfă:  

- dacă păcatul era unul colectiv, al întregului popor, atunci bătrânii 
poporului îşi puneau mâinile peste capul animalului adus jertfă;  

- dacă păcatul era unul individual, atunci cel ce aducea jertfa pentru 
păcat îşi punea mâna peste capul animalului. Practic, animalul devenea 
substituent persoanei păcătoase, luând asupra sa păcatele şi murind pentru 
iertarea lor, aşa cum va face, mai târziu, Mesia pentru omenire (Is. 53, 10).79 

 În cadrul jertfelor, sângele animalului are un rol special. Astfel, 
după sacrificarea animalului şi scurgerea sângelui într-un vas, urma 
stropirea jertfelnicului (Lv. 1, 11), a Sfintei Sfintelor cât şi a Chivotului în 
Ziua Ispăşirii / Yom Kippur (Lv. 16). În cazul jertfelor pentru culpă, sângele 
se turna la poalele altarului şi se ungeau şi coarnele altarului, ca simbol al 
atotputerniciei divine. În ziua de 10 Tişri (Yom Kippur), prin stropirea şi 
ungerea cu sânge a obiectelor sfinte, se pecetluia ştergerea păcatelor şi 
împăcarea omului cu Dumnezeu. Acest act simboliza ştergerea păcatelor, iar 
sângele căpăta un rol curăţitor. De asemenea toate părţile constitutive ale 
locaşului Sfânt erau stropite cu sânge, spre sfinţire.80 

 

 
76Vezi: „Targum Pseudo-Jonathan: Leviticus 17,11”, în coll. The Aramaic Bible, p. 172. 
77 GIOVANNI DEIANA, Levitico, Paoline Editoriale Libri, Miano, 2005, pp. 188-189. 
78 SHMUEL BEN AHARON, The Alephbayit: The letters of light, Published by Midrash 
Bet Hashem, New Haven, 62005, pp. 23-24. 
79 EMILIAN CORNIŢESCU, Dumitru Abrudan, Arheologia Biblică, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 182. 
80 Cf. EMILIAN CORNIŢESCU, DUMITRU ABRUDAN, Arheologia Biblică, p. 183; 
GIOVANNI DEIANA, Levitico, pp. 72-73. 
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3.7. Sângele în contextul sfinţirii preoţilor (Lv. 8) 
În contextul jertfelor veterotestamentare, sângele are un dublu rol: pe 

de o parte are un caracter expiator – de ştergere a păcatului; iar pe de altă 
parte are şi un caracter sfinţitor. Trebuie precizat că Aaron şi fiii săi, înainte 
de a fi sfinţiţi în treapta preoţiei, au trebuit să fie purificaţi: atât fizic – prin 
spălare cu apă (Iş. 29, 4; Lv. 8, 6); cât şi spiritual – prin sângele jertfei aduse 
pentru păcat.  

Trebuie precizat că teologia Vechiului Testament prevede o strânsă 
legătură între curăţia trupească şi cea spirituală. De aceea, în Ps. 23, 4 se 
spune: „curăţă mâinile şi purifică inima (neqî kappa-yim ūbar-lebāb)”. 
Trebuie precizat că simbolismul curăţirii trupeşti nu se reduce doar la simpla 
împlinire formală a unui act de igienă, ci trimite spre îndreptarea vieţii 
păcătoase.81 În acest sens, textul din Is. 1, 15 este edificator: „mâinile 
voastre sunt pline de sânge; spălaţi-vă, curăţiţi-vă!”. Tot Isaia ne spune că 
spălarea şi curăţirea vin prin înfăptuirea binelui şi a dreptăţii: „învăţaţi să 
faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi dreptate 
orfanului, apăraţi pe văduvă” (Is. 1, 17). Din această perspectivă, se poate 
afirma că prin spălarea cu apă a lui Aaron şi a fiilor săi se redă necesitatea a 
priori de îndreptare a vieţii prin intermediul unei ape purificatoare în cadrul 
unui ritual cultic,82 fapt ce trimite în viziunea noastră spre Taina Sfântului 
Botez.83 

În contextul consacrării lui Aaron şi a fiilor săi ca preoţi, întâlnim 
etape ale urcuşului spiritual. Curăţirea prin spălare cu apă pregăteşte calea 
curăţirii sufletului prin iertarea păcatelor de către Dumnezeu. În acest sens, 
vedem că sângele animalului adus jertfă pentru păcat, asupra căruia Aaron şi 
fiii săi şi-au pus mâinile în sens expiator (Iş. 29, 10; Lv. 8, 14), capătă rol 
purificator (kippur) asupra păcatelor. Iar prin sângele mielului adus jertfă 
pentru sfinţire, Aaron şi fiii săi au ajuns să fie consacraţi slujirii preoţeşti, 
fiind însemnaţi pe urechea dreaptă, pe degetul mare de la mâna dreaptă şi pe 
degetul mare de la piciorul drept (Lv. 8, 22-24). Interesant este şi faptul că 
Aaron şi fiii săi au pus mâinile şi pe capul mielului adus jertfă de sfinţire (Lv. 
8, 22). Dacă în cazul viţelului adus jertfă pentru păcat, gestul punerii mâinilor 
este unul expiator, atunci ne putem întreba în ce constă simbolismul punerii 
mâinilor asupra mielului adus jertfă pentru sfinţire? În acest sens, emitem 
ipoteza conform căreia întreaga scenă avea un caracter de surogat. Gestul în 
sine al punerii mâinilor comporta o încărcătură spirituală şi psihologică. 
Animalul devenea un surogat prin care înşişi cei ce urmau să fie consacraţi 

 
81 GORDON J. WENHAM, The book of Leviticus, p. 139. 
82 JACOB MILGROM, Leviticus 1-16, p. 501. 
83 Sf. CHIRIL AL IERUSALIMULUI, Catehezele (III, 5), trad. de Dumitru Fecioru, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 2003, pp. 40-41. 
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preoţi se aduceau înaintea lui Dumnezeu jertfă de sfinţire. Iar semnul 
consacrării şi acceptării lor venea din partea lui Dumnezeu tot sub forma unui 
gest de punere a mâinii. Moise fiind actantul voii divine, ia din sângele 
mielului sacrificat şi-l pune cu mâna sa pe urechea dreaptă, pe degetul mâinii 
drepte şi pe degetul piciorului drept al tuturor celor ce veniseră spre a fi 
sfinţiţi preoţi. Din acest moment, ei devin purtători ai semnului sfinţirii 
preoţeşti, iar ungerea acestor părţi ale trupului capătă un simbolism special. 
Astfel, prin ungere cu sângele jertfei, li se sfinţeau în sens simbolic: urechea 
dreaptă – pentru ca totdeauna să asculte de Legea lui Dumnezeu; degetul 
mare de la mâna dreaptă – pentru ca totdeauna să lucreze cele bune; şi 
degetul mare de la piciorul drept – pentru ca să umble neabătuţi în căile 
Domnului.84 Ultima etapă a sfinţirii consta în stropirea lor şi a veşmintelor cu 
mir şi sânge luat din mielul adus jertfă pentru sfinţire. 

 
Concluzii 
Argumentele de ordin filologic şi cultural pledează pentru 

universalitatea temei sângelui în spaţiul Orientului Mijlociu. Textele 
sumero-babiloniene dar şi cele ugarite relevă importanţa pe care aceste 
culturi o acordau sângelui. Din perspectivă etimologică cuvântul ebraic dām 
(sânge) estre strâns legat de om şi de existenţa fizică. Din acest motiv iau 
naştere anumite prohibiţii biblice cu privire la sânge cum ar fi: consumarea 
sângelui sau vărsarea sângelui (uciderea). 

Geneza prohibiţiei consumului de sânge are la bază atât faptul că 
omul a fost la origine vegetarian, cât şi primul fratricid din istorie (Fc. 4, 
10). Astfel, interdicţia de a mânca sânge trimite implicit la interdicţia de a 
ucide (Fc. 9, 4-6). Foarte multe texte veterotestamentare vorbesc despre 
interdicţia uciderii sau a vărsării de sânge; chiar una dintre cele zece porunci 
se referă la acest lucru (Iş. 20, 13). Din punct de vedere teologic geneza 
prohibiţiei cu privire la consumul sângelui are la bază un temei bine 
fundamentat teologic: sângele este suportul vieţii biologice a trupului (Fc. 9, 
4; Lv. 17, 11; Dt. 12, 23). Mai mult decât atât, textul ebraic creează un 
raport foarte interesant între nefeš şi sânge; spunând că atât timp cât sângele 
se află în trup şi nefeš-ul se află acolo. Din acest motiv, anumiţi exegeţi au 
făcut confuzia între nefeš şi dām, spunând că nefeš-ul se identifică cu 
sângele. De aceea teza noastră arată că legătura dintre nefeš şi sânge constă în 
modul de vieţuire al omului, căci sufletul este imaterial iar sângele este 
material – de aceea cele două nu se confundă şi nu se amestecă. 

 
84 Cf. K. F. KEIL, F. DELITZSCH, Biblical Comentary on The Old Testament, vol. II (The 
Pentateuch), trad. James Martin, Published by T. & T. Clark, Edinburgh, 1864, p. 340; 
ANA USCA, IOAN SORIN USCA, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, vol. 3 
(Leviticul), Ed. Christiana, Bucureşti, 2003, p. 45. 
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Ulterior sângele va ajunge să comporte anumite valenţe juridice, 
fiind subiectul dezvoltării unui cadru legislativ absolut necesar bunei 
orânduiri a vieţii sociale şi cultice. Din punct de vedere social se observă un 
cadru talionic: „sânge pentru sânge” – în cazul omorurilor (Fc. 9, 6). Iar în 
ceea ce priveşte viaţa religioasă, sângele apare ca un element ce izbăveşte pe 
întâii născuţi ai evreilor de la moarte (Iş. 12, 7-22); apoi urmează un cadru 
expiator păcatelor (Lv. 17, 11); ca în cele din urmă să devină un element 
sfinţitor (Lv. 8, 23-30). Trebuie să precizăm că sângele nu are efect sfinţitor 
sau expiator prin sine. Căci, în definitiv, Dumnezeu este atât Cel Care curăţă 
pe om de păcat, cât şi Cel Care oferă sfinţirea sau consacrarea preoţească. 
Aşa cum aminteam mai sus, scena punerii mâinilor asupra animalului adus 
jertfă comportă o puternică încărcătură psihologică şi spirituală. Penitentul 
avea conştiinţa clară că prin actul de punere a mâinilor păcatul îi era 
transferat către animalul ce urma să fie adus jertfă. Persoana păcătoasă, prin 
punerea mâinilor se pocăia pentru fărădelegea comisă. Prin gestul său 
conştientiza şi recunoştea în mod indirect greşeala înaintea preotului 
sacerdot. Putem vedea în acest sens o prefigurare directă a Tainei Sfintei 
Spovedanii. Dar nefiind deplinătatea harului, erau nevoiţi să apeleze la acest 
cadru expiator al sângelui animalului adus jertfă pentru păcat. Prin sângele 
animalului era răscumpărat sângele omului, prin viaţa animalului era 
răscumpărată viaţa omului. Prin acceptarea jertfei de sfinţire, era acceptată 
candidatura celor veniţi la treapta preoţiei. Iar consacrarea lor se făcea prin 
întoarcerea sângelui jertfei, sfinţit de Dumnezeu, asupra acestora.  

În Pentateuh sângele e văzut drept un vehicul prin care Dumnezeu 
oferă iertare şi sfinţenie omului. Pe acest considerent teologic sângele apare 
ca pecete a legământului sinaitic. Acest legământ era unul eminamente 
moral al cărui scop era sfinţirea poporului evreu (Iş. 24, 8).  

Faptul că sângele era girul legământului sinaitic, iar profetul Ieremia 
amintea despre un Nou Legământ ce va fi scris direct în inimă (Ir. 31, 31-33), 
constituie temeiuri ce trimit către persoana lui Hristos. Căci sângele 
legământului de pe Sinai apare aşadar ca o prefigurare tipologică a sângelui 
Noului Legământ încheiat de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină 
(Mt. 26, 28). 

 
Abstract: The Symbolism of Blood in Pentateuch  
This study sprang from the desire to highlight the important role that blood 
has in the Pentateuch. Our analysis is made strictly on the base of 
Massoretic text (MT), because this text highlights the purely semitic 
mentality, which understands through blood the source of life. On this 
reason, in first part of my article I decided to the beginning with the 
prohibitions which the blood behaves, by dint of pagan cultural influences, 
in Old Testament theology: the ban to eat blood and to kill (to spill the 
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blood). Following in the second part, we want to show that on the basis of 
the revelation, the sons of Israel manage to define their own religious beliefs 
about the blood. In this regard, the blood itself becomes the sign of the 
covenant between Yahweh and his people (Exod. 24:8). 



218 

 
Activitatea clericilor ortodocşi români ca deputaţi în 
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Introducere 
Divanurile sau Adunările ad-hoc, întrunite în 1857 la Iaşi şi la 

Bucureşti au emis solicitări comune, cea mai importantă fiind unirea Ţării 
Româneşti cu Moldova.3 Un rol important în elaborarea rezoluţiilor a 
revenit reprezentanţilor Bisericii din cele două ţări. În Moldova, membrii 
Divanului ad-hoc au fost: mitropolitul Sofronie Miclescu - preşedintele 
Adunării, episcopul Nectarie al Romanului, episcopul Ghenadie de Huşi,4 
fraţii Filaret şi Neofit Scriban, Calinic Miclescu şi iconomul Dimitrie 
Matcaş.5 În Ţara Românească, clerul a fost reprezentat în Adunare prin: 
mitropolitul Nifon Rusailă - preşedinte, episcopul Calinic al Râmnicului, 
episcopul Clement al Argeşului, episcopul Filotei al Buzăului, arhimandritul 
Ieronim de la Mănăstirea Bistriţa şi arhimandritul Atanasie Stoenescu de la 
Mănăstirea Sadova - reprezentanţii mănăstirilor, protopopul Iancu 
Sachelarie - reprezentantul clerului din Bucureşti, protopopul Vasile Serea - 
reprezentantul clerului din eparhia Buzău, protopopul Constantin - 

 
1 Lucrare susţinută la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul”, Universitatea din Bucureşti, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN 

PĂTULEANU, care a dat avizul de publicare.. 
2 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
3 NICOLAE IORGA, Istoria Românilor, volumul IX, Unificatorii, ediţia a II-a, Ed. 
Enciclopedică, Bucureşti, 2015, p. 186. 
4 Mitropolitul şi episcopii erau deja membri de drept în Divan. Vezi: „Lista deputaţilor 
pentru Divanul ad-hoc al Moldovei, aleşi în noile alegeri, publicată de către Gazeta de 
Moldavia - 9 septembrie  1857”, în: Acte şi documente relative la istoria renaşterii 
României, publicate de GHENADIE PETRESCU, D.A. STURDZA şi D.C. 
STURDZA,volumul al V-lea, Tipografia „Carol Göbl”, Bucureşti, 1890, p. 609. 
5 DAN BERINDEI (coordonator), Istoria Românilor, volumul VII, Tom I, Constituirea 
României moderne (1821 - 1878), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 447; Acte şi 
documente…, vol. III, p. 30. Vezi şi „Lista membrilor Divanului ad-hoc al Moldovei”, în 
Revista Ilustrată Generală, III (1929), Nr. 2-3, p. 9. 
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reprezentantul clerului din eparhia Râmnic, iconomul Constantin - 
reprezentantul clerului din eparhia Argeş.6 

În anul 1858, în cadrul lucrărilor Conferinţei de la Paris puterile 
garante au emis Convenţia de la Paris, act cu valoare constituţională pentru 
Principatele Dunărene. Principalele prevederi ale acestui document au fost: 
unirea celor două Principate sub numele de „Principatele Unite ale 
Moldovei şi Valahiei”, crearea unor instituţii comune, organizarea unor 
alegeri separate pentru Adunarea Electivă şi pentru funcţia de domn. În 
cadrul Adunărilor Elective clerul a fost reprezentat de cei doi mitropoliţi, 
membri de drept şi preşedinţi.7 

  
Votarea rezoluţiei Unirii de către deputaţii clerului din Moldova 
Mitropolitul Sofronie Miclescu al Moldovei a hotărât deschiderea 

oficială a Adunării ad-hoc, conform firmanului turcesc,8 pentru ziua de 22 
septembrie 1857. În zilele precedente Mitropolia a tipărit o ectenie specială 
ce urma să fie rostită de către toţi preoţii, iar în dimineaţa zilei de 22, însuşi 
mitropolitul a oficiat o slujbă de Te-Deum în biserica Sfântul Nicolae 
Domnesc. În cadrul acestui Te-Deum, arhimandritul Neofit Scriban a ţinut o 
cuvântare încurajatoare, apoi, cu ocazia deschiderii lucrărilor mitropolitul a 
subliniat unitatea de neam şi de credinţă a românilor.9  

În şedinţa a II-a din 4 octombrie, membrii Divanului ad-hoc al 
Moldovei au ales două comisii pentru analizarea „titlurilor deputaţilor”. În 
ambele comisii s-a ales, cu majoritatea voturilor, şi câte un cleric: 
arhimandritul Melchisedec în comisia însărcinată cu cercetarea  ţinuturilor 
Iaşi, Neamţ, Roman, Suceava, Botoşani, Dorohoi şi Bacău, respectiv 

 
6 Mitropolitul şi episcopii erau membri de drept, iar mănăstirile şi-au ales reprezentanţi. 
Vezi: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, nr. inv. 1468, fond Divanul ad-hoc al Ţării 
Româneşti (1857-1858), dosar nr. 5/1857, f. 2; Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a,  
p. 182. 
7 CHARLES SAMWER, Nouveau recueil général de traités, tome XVI, partea a II-a, 
Libraire de Dieterich, Gottingue, 1860, pp. 50-63. 
8 Solemnitatea promulgării firmanului de convocare a Divanului ad-hoc al Moldovei a avut 
loc la 28 februarie 1857. Vezi: Acte şi documente..., vol. IV, pp. 34-35. Iar instrucţiunile 
Consiliului Administrativ Extraordinar pentru alegerea reprezentanţilor clerului au fost 
publicate la 8 Martie 1857. Vezi: Acte şi documente…, vol. IV, pp. 76-78.  
9 Moldo-românii (…) sunt toţi una, ei au un sânge, o origine, o istorie, o Patrie, o credinţă, 
un Dumnezeu. Să ne silim să fim aşa, ca să fim vii şi ca să învieze între noi iubita noastră 
Patrie”. Vezi: Pr. MIRCEA PĂCURARIU, „Atitudinea slujitorilor Bisericii Ortodoxe faţă 
de actul unirii Principatelor Române”, în: Biserica Ortodoxă Română şi Unirea 
Principatelor, Editura „Cuvântul Vieţii”, Bucureşti, 2009, p. 46; Acte şi documente..., vol. 
V, pp. 690-691. 
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iconomul Dimitrie Matcaş în comisia însărcinată să cerceteze ţinuturile 
Bârlad, Vaslui, Tecuci, Galaţi, Fălciu, Focşani, Cahul şi Ismail.10  

În şedinţa din 7 octombrie 1857, Adunarea ad-hoc a Moldovei alege 
preşedinţii comitetelor speciale11 şi votează rezoluţia unirii cu Ţara 
Românească, cu 81 de voturi pentru şi cu două împotrivă. Cele mai 
importante prevederi ale acesteia au fost: respectarea Capitulaţiilor, 
autonomia teritorială a Principatelor, unirea celor două Ţări într-un singur 
stat, cu numele de România, prinţ străin dintr-o familie domnitoare a 
Europei, ai cărui succesori să fie crescuţi în religia ortodoxă, Guvern, etc., 
toate acestea sub garanţia colectivă a Marilor Puteri.12 Din partea clerului, 
episcopul Nectarie de Roman a fost împotrivă,13 deşi în luna iulie a anului 
1856 semnase alături de alţi deputaţi un act care cerea Unirea Principatelor 
şi prinţ străin.14  

  
Votarea rezoluţiei Unirii de către deputaţii clerului din Valahia 
Mitropolitul Nifon Rusailă a hotărât deschiderea oficială a Adunării 

ad-hoc din Ţara Românească, conform ofisului caimacamului Ghica,15 în 
ziua de 30 septembrie 1857, în sala şedinţelor din Sfânta Mitropolie. În 
cuvântul de deschidere ierarhul a rostit, printre altele: „Priviţi-vă, domnilor, 
şi veţi vedea că toţi sunteţi români: aceleaşi simţăminte ne leagă, acelaşi 
sânge ne uneşte. Toţi avem o patrie înainte […] să ne însufleţim de aceeaşi 

 
10 DIMITRIE A. STURDZA, Însemnătatea Divanurilor ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti în 
istoria renaşterii României,  extras din Analele Academiei Române, Seria a II-a, Tomul 
XXXIV, Memoriile Secţiunii Istorice, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 
1912, p. 335; Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 36. 
11 Pentru comitetul clerului este ales arhimandritul Filaret Scriban. Vezi: Acte şi 
documente…, vol. VI, partea I, p. 62. 
12 Într-o cuvântare emoţionantă, Mihail Kogălniceanu motivase deja dorinţele românilor: 
„(...)pentru că avem acelaşi început, acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, acelaşi 
istoric (...)”. Vezi: CONSTANTIN C. GIURESCU, DINU C. GIURESCU, Istoria 
românilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, Ed. Albatros, Bucureşti, 1971, p. 608; 
Acte şi documente…, vol. III, p. 74 ; FOCŞENEANU ELEODOR, Istoria constituţională a 
României 1859-1991, Ediţia a II-a, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992, pp. 17-18; PAUL 
HENRY, L’abdication du prince Cuza et l’avènement de la dynastie de Hohenzollern au 
trone de Roumanie, Librairie Felix Alcan, Paris, 1930, p. 34. 
13 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 80. În faţa ierarhului, Mihail Kogălniceanu 
motivează această rezoluţie şi prin referirea la religia identică din cele două ţări. Vezi: 
MIHAIL KOGĂLNICEANU, Texte social-politice alese, ediţie îngrijită de Dan Berindei, 
Ed. Politică, Bucureşti, 1967, p. 213. 
14 „Dimitrie Bolintineanu către Baligot de Bayne, 7 octombrie 1857”, în Documente privind 
Unirea Principatelor, vol. III, Corespondenţă politică (1855-1859), responsabil A. Oţetea, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1963, pp. 134-135; Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 
75. Mihail Kogălniceanu îl acuză pe episcop de „apostazie politică”. Vezi: Acte şi 
documente…, vol. VI, partea I, p. 76. 
15 Acte şi documente…, vol. IV, pp. 29-30.  
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dragoste şi de aceeaşi sfântă credinţă, ca cerul să binecuvinteze ostenelile 
noastre[…]. Lăsaţi, domnilor, să citească viitorimea, cu mândrie şi fericire, 
numele dumneavoastră în istoria neamului”.16 În această cuvântare 
observăm dragostea ierarhului faţă de fiii duhovniceşti şi sentimentul lui 
patriotic. Ierarhul s-a pronunţat categoric pentru unire căci „unde-i turma 
acolo este şi păstorul”, unirea fiind nu numai o dorinţă a românilor ci şi o 
învăţătură a Bisericii. Ideile esenţiale erau concentrate în câteva rânduri 
despre importanţa momentului, întrucât cei prezenţi se aflau „în situaţia cea 
mai glorioasă şi cea mai delicată”, românii fiind chemaţi să se arate 
„vrednici de atenţia binevoitoare a Europei”.17  

Primul proces verbal din 30 septembrie 1857 consemnează hotărârea 
Adunării Ad-hoc în vederea constituirii unor comisii pentru verificarea 
actelor deputaţilor şi pentru alcătuirea Regulamentului Adunării. Preotul 
Vasile a fost ales membru în Comisia I, cu 75 de voturi, după Gheorghe 
Magheru şi Christache Tell. După aceştia au urmat: prinţul Dimitrie Ghica 
(87 de voturi), Nicolae Rucăreanu (70 de voturi), Grigore Marghiloman (74 
de voturi), ş.a.18 Ulterior, prin înaintarea unei adrese a Comisiei menţionate 
către Mitropolitul Nifon, în calitate de preşedinte al Adunării Ad-hoc, s-a 
confirmat alegerea corectă a unor deputaţi contestaţi.19 În aceeaşi şedinţă, 
episcopul Filotei al Buzăului este ales cu 84 de voturi membru al Comisiei 
pentru redactarea Regulamentului intern al Adunării,20 iar Mitropolitul 
Nifon este delegat „în fruntea unei deputăţii” pentru felicitarea comisarului 
Prusiei cu ocazia aniversării zilei onomastice.21 

 
16 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, pp. 1-2.  
17 Deşi Ţările Române au fost afectate pe tot parcursul Evului Mediu de jocurile politice ale 
Marilor Puteri, întâlnim foarte des sentimentul de gratitudine exprimat - atât de cler cât şi 
de laici - faţă de acestea, în contextul evenimentelor din anii 1856-1859. De remarcat este 
faptul că de fiecare dată acest sentiment se exprimă în strânsă legătură cu recunoştinţa faţă 
de Dumnezeu: „prin voia Domnului şi prin ocrotirea Marilor Puteri”, „prin rânduiala lui 
Dumnezeu”, „Dumnezeiasca Providenţă […] insuflând Marilor Puteri garante, frumoase şi 
binevoitoare cugetări pentru noi”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 2. 
18 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, nr. inv. 1468, fond Divanul ad-hoc al Ţării 
Româneşti (1857-1858), dosar nr. 5/1857, f. 2;  Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, 
p 3. 
19 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, pp. 4-5, 8. 
20 Ierarhul a avut un rol esenţial în elaborarea Regulamentului Adunării Ad-hoc, în cadrul 
Comisiei fiind ales de către ceilalţi deputaţi să îndeplinească rolul de Preşedinte. În cadrul 
lucrărilor pentru redactarea Regulamentului, membrii comisiei au avut în vedere, printre 
altele, proiectul de Regulament comunicat de mitropolitul ţării. Vezi: Acte şi documente…, 
vol. VI, partea a II-a, p. 10. 
21 Emil Karl Heinrich von Richtofen, baron şi diplomat al Prusiei. Între anii 1856 – 1858 a 
fost membru al Comisiei internaţionale din Bucureşti, alături de Talleyrand Périgord 
(Franţa), Henry Bulwer (Marea Britanie), Lichman von Palmerode (Austria), cavalerul 
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După întocmirea Regulamentului, articolele acestuia au fost 
dezbătute şi votate de către întreaga Adunare începând cu şedinţa din 7 
octombrie 1857. Prinţul Ştirbei Vodă a solicitat lămuriri în privinţa 
cuvintelor din articolul 7: „Dacă Preşedintele nu va putea sau nu va voi să 
exercite atribuţiile ce i se dau prin acest regulament”, cerând schimbarea lor 
prin: „Dacă Preşedintele, în caz de boală sau lipsă, nu va putea să 
prezideze…”. Ion Brătianu s-a opus acestei modificări precizând că 
Mitropolitul nu a fost ales Preşedinte al Adunării ci a fost numit mai înainte 
în această calitate, chiar prin dispoziţiile Marilor Puteri. Prin urmare, 
„dezbaterea, din o chestiune de principii, devenind oarecum o chestiune de 
personalitate, bunacuviinţa o opreşte a se face în libertatea cerută” de către 
Ştirbei Vodă. În cele din urmă, propunerea de modificare a articolului a fost 
supusă votului şi a fost respinsă.22 Varianta finală a Regulamentului a 
cuprins 87 de articole, iar Mitropolitul Nifon avea ca atribuţii: propunerea 
ordinei de zi, dispunerea comunicării rapoartelor din Comisii, dispunea 
votarea proiectelor şi a amendamentelor, declara rezultatul votului, acorda 
luarea cuvântului de către deputaţi, avea dreptul de a solicita lămuriri 
oratorilor şi de a-i rechema la ordin, declara deschiderea şi închiderea 
şedinţelor. Alături de chestori şi secretari, Mitropolitul avea, conform 
Regulamentului, protecţia poliţiei.23 

În şedinţa din 8 octombrie 1857 deputaţii aleg Preşedinţii claselor 
sociale din cadrul Divanului. Din partea clerului a fost ales cu unanimitate 
de voturi episcopul Calinic al Râmnicului.24 În aceeaşi şedinţă C.A. 
Kretzulescu cere cuvântul pentru a prezenta o „propunere urgentă” a unei 
rezoluţii în 4 puncte. Punctul 3 cerea prinţ străin dintr-o dinastie domnitoare 
europeană, ai cărui moştenitori să fie crescuţi în religia ţării.25 În urma 
propunerii deputatului Christache Tell pentru întocmirea unei comisii care 
să analizeze cele 4 puncte, episcopul Filotei de Buzău este ales membru, 
apoi Preşedinte al acestei comisii, cu 84 de voturi.26 Pe 9 octombrie 1857 
Adunarea ad-hoc din Ţara Românească a proclamat unirea celor două ţări 
într-un singur stat şi sub un Guvern, două zile mai târziu decât în 

 
Benzi (Sardinia), Basily (Rusia), Saavfet paşa (Imperiul Otoman). Vezi: Acte şi 
documente…, vol. VI, partea a II-a, pp. 9 şi 399.  
22 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, nr. inv. 1468, fond Divanul ad-hoc al Ţării 
Româneşti (1857-1858), dosar nr. 5/1857, f. 10; Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, 
p. 12. 
23 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, pp. 20-26. 
24 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 27. 
25 Celelalte 3 puncte cereau: păstrarea autonomiei şi neutralitatea teritoriului, unirea Ţării 
Româneşti cu Moldova într-un singur stat şi sub un singur Guvern, o singură Adunare 
obştească şi un Guvern constituţional reprezentativ. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, 
partea a II-a, pp. 28-29. 
26 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 30. 
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Moldova.27 Doi deputaţi ai clerului, egumeni ai mănăstirilor, au lipsit 
nemotivat de la această şedinţă.28 

Prefigurări ale organizării bisericeşti în dezbaterile Adunărilor 
şi în rapoartele („Memorandumurile”) înaintate Comisiei europene 

a) Propunerile clerului din Moldova pentru cuprinsul 
Memorandumului 

După emiterea rezoluţiilor, lucrările Adunărilor ad-hoc au continuat 
întrucât cei mai mulţi deputaţi – mai ales în Moldova – urmăreau să 
alcătuiască un program prin care s-ar fi rezolvat în conformitate cu cerinţele 
vremii, şi celelalte probleme interne: reformele sociale, administrative, 
culturale şi cele care vizau organizarea Bisericii.29 Acest „program” urma să 
fie înaintat Comisiei internaţionale din Bucureşti, sub forma unui 
Memorandum (raport). 

În cadrul divanului ad-hoc din Moldova, deputatul Dimitrie Rallet 
invocă într-un „proiect de încheiere” articolul 24 din Tratatul de Pace de la 
Paris,30 cerând să se consemneze autonomia legislativă şi administrativă, 
libertatea de cult şi reprezentarea tuturor claselor sociale. Acelaşi deputat 
propune alcătuirea unei comisii „care va comunica Adunării şirul de chestii 
de interes general” şi „numirea comisiilor speciale pentru dezbaterea lor”.31 
Acest „şir de chestii de interes general” va cuprinde 12 puncte, iar două 
dintre ele prevedeau: libertatea cultului în limita prevăzută de Capitulaţii 

 
27 Acte şi documente, vol. VI, partea a II-a, pp. 31-40 şi pp. 43-44. 
28 Motivul concret al acestei absenţe nu se cunoaşte, însă se poate găsi o similaritate cu 
situaţia din Moldova, unde, egumenii greci, nefavorabili unei uniri care nu le aducea 
avantaje, refuzau să participe la dezbaterile cele mai importante legate de viitoarea 
organizare. În cazul de faţă, absenţa celor doi egumeni – Ieronim şi Atanasie – este sesizată 
de către deputatul N. Rucăreanu. Acesta îi cerea explicaţii mitropolitului Nifon: „pentru ce 
doi deputaţi ai clerului dintre egumenii mănăstirilor noastre închinate nu se află în 
Adunare?”. Vezi: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, nr. inv. 1468, fond Divanul ad-hoc 
al Ţării Româneşti (1857-1858), dosar nr. 5/1857, f. 37; Acte şi documente…, vol. VI, 
partea a II-a, p. 46. Un schimb de replici privind această absenţă a existat şi în cadrul 
şedinţei din 28 octombrie, când deputatul Oteteleşanu sublinia că firmanul pentru 
convocarea Adunărilor Ad-hoc stabilise un număr de 102 membri, iar lipsa celor doi clerici 
din acest număr era de competenţa Guvernului. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, 
p. 75. 
29 „Procesul Verbal Nr. 8 - Şedinţa Adunării ad-hoc din 10 octombrie 1857”,  în: Acte şi 
documente…, vol. VI, partea I, pp. 82-84. 
30 EDOUARD GOURDON (editor), Histoire de Congres du Paris, Librairie Nouvelle, 
Paris, 1857, p.  15. 
31 Adunarea a ales 9 membri, printre ei fiind şi arhimandritul Neofit Scriban cu 47 de 
voturi. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 84. Ceilalţi deputaţi se vor remarca şi 
peste câţiva ani pentru rolurile importante în cadrul dezbaterilor pentru organizarea politică 
şi bisericească din Principatele Unite: Mihail Kogălniceanu, Petre Mavrogheni, Manolache 
Costache Epureanu, Lascăr Catargiu, Constantin Rolla, Vasile Mălinescu, Vasile Stan, 
Constantin Iacovachi. 
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(punctul 5) şi înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale pentru treburile 
bisericeşti ale Bisericii Române (punctul 6).32 Asupra celor două puncte 
arhimandritul Filaret Scriban propune o completare: libertatea cultului fără 
„jignirea” religiei şi a Bisericii Ortodoxe a ţării, respectiv înfiinţarea unei 
autorităţi sinodale centrale cu atribuţii legislative şi administrative a 
treburilor Bisericii Române.33 

În şedinţa din 18 octombrie34 episcopul Ghenadie Şendrea Tripoleos 
şi arhimandritul Melchisedec Ştefănescu subscriu alături de alţi deputaţi un 
amendament asupra celor 12 puncte, pe care îl înaintează vicepreşedintelui. 
Acesta motivează că amendamentul se va lua în considerare abia după 
finalizarea raportului comisiilor alese să dezbată aceste puncte.35  

Prima dezbatere pe ordinea de zi a şedinţei din 25 octombrie 185736 
a fost punctul 5, despre „libertatea cultelor în mărginirea Capitulaţiilor”.37 
Dimitrie Rallet citeşte un „proiect de încheiere” pornind de la porunca 
Mântuitorului Iisus Hristos „de a iubi pe aproapele său ca pe sine însuşi” 
(sic!), poruncă „ce cuprinde în sine principiul toleranţei” adoptat de toate 
statele civilizate. Proiectul subliniază că principiul s-a aplicat întotdeauna şi 
în Principatele Române, fără altă mărginire decât cea cuprinsă în Capitulaţii, 
având în vedere că religia şi limba au fost „paladiul naţionalităţii române”. 
În sfârşit, principiul propus de către deputaţi în organizarea ulterioară a ţării 
este: „Religia domnitoare în România este religia ortodoxă a Răsăritului. 

 
32 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 87. 
33 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 88. 
34 Întrucât preşedintele Adunării – mitropolitul Sofronie Miclescu – absentează, fiind 
bolnav, lucrările şedinţei se deschid sub conducerea vicepreşedintelui, Constantin Negre. 
Este momentul încordat în care deputaţii hotărăsc necesitatea dezbaterilor privind viitoarea 
organizare a Principatelor, chiar dacă principalul obiectiv al Adunării ad-hoc a fost atins: 
rezoluţia unirii din 7 octombrie. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 88-97. 
35 De remarcat este faptul că pentru Comisia I, însărcinată cu analiza şi întocmirea 
rapoartelor pentru punctele 1 - 6, deputaţii  nu au ales nici un reprezentant al clerului, deşi 
două puncte propuse de comitetul special al clerului, priveau viitoarea organizare a 
Bisericii. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 98. Absenţa va fi justificată, în 
parte, de amendamentul din 29 octombrie al arhimandritului Neofit Scriban. Acesta 
evidenţiază existenţa diferenţelor de opinie încă din timpul lucrărilor pentru alcătuirea 
„şirului de chestii de interes general”, arhiereul fiind unul dintre cei care au alcătuit această 
listă.  
36 Mitropolitul Sofronie Miclescu a preluat funcţia de preşedinte al Adunării. Vezi: Acte şi 
documente…, vol. VI, partea I, p. 98. 
37 Această restricţie prevăzută în Capitulaţii avea în vedere interdicţia construirii locaşurilor 
de cult musulmane pe teritoriul Moldovei sau al Ungrovlahiei. Vezi: CONSTANTIN 
GIURESCU, Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomană, Studiu istoric, Tipografia „Carol 
Göbl”, Bucureşti, 1908, p. 34. 
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Exerciţiul celorlalte culte recunoscute este liber, însă cu restricţia prevăzută 
în Capitulaţii”.38 

Asupra acestui proiect de încheiere al punctului V, Preşedintele 
Adunării anunţă şi citeşte 4 amendamente ale deputaţilor:39 1. 
Amendamentul deputatului Anastasie Fătu, sprijinit de episcopul Ghenadie 
Şendrea Tripoleos, Arhimandritul Melchisedec Ştefănescu, Dr. Costin şi 
Vasile Neculai: „Deplina libertate a cultului religiei domnitoare. Exerciţiul 
celorlalte culte creştine, însă fără jignirea religiei domnitoare şi în 
mărginirea vechilor Capitulaţii”;40 2. Amendamentul deputatului N. Carp, 
sprijinit de Sandu Miclescu, A. Fătu, G. Ghidionescu, C. Sturdza: „Religia 
domnitoare în România este religia ortodoxă a Răsăritului. Exercitiul 
celorlalte culte recunoscute este tolerat, însă atât cu restricţia prevăzută în 
Capitulaţii, cât şi în politiceasca observare a legilor ţării astăzi în fiinţă”;41 3. 
Amendamentul deputatului Cracte, sprijinit de C. Roset, P. Brăescu, C. 
Morţun, N. Bosie şi N. Emandi: „Religia domnitoare în România este religia 
ortodoxă a Răsăritului. Exerciţiul celorlalte culte cunoscute este liber ca şi 
până acum”;42 4. Amendamentul deputatului Mihail Kogălniceanu: 

 
38 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 99. 
39 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 99-101. 
40 Asupra amendamentului au luat cuvântul arhimandritul Neofit Scriban, Anastasie Fătu şi 
Anastasie Panu. Primul aminteşte celor prezenţi că nu s-a opus niciodată libertăţii celorlalte 
culte, însă aşa cum se vrea libertate pentru toţi se doreşte libertate şi pentru Biserica 
ortodoxă, „paladiul naţionalităţii noastre”. Arhimandritul Filaret reia propunerea din cadrul 
şedinţei din 15 octombrie, şi anume înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale cu atribuţii 
legislative şi administrative a treburilor Bisericii Române. Vezi: Acte şi documente…, vol. 
VI, partea I,  pp. 102-107. În timpul supunerii la vot, amendamentul s-a respins de 
majoritatea Adunării., Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 111. 
41 Asupra amendamentului au luat cuvântul însuşi autorul lui şi Mihail Kogălniceanu. N. 
Carp spune că prin amendamentul său vrea să împiedice prozelitismul şi înmulţirea 
bisericilor celorlalte culte. Mihail Kogălniceanu mărturiseşte consternat că nu se aştepta să 
găsească în Adunare adversari ai libertăţii cultelor. Pentru a ilustra situaţia el rezumă 
poemul romantic al lui George Gordon Byron, „Întuneric”, un răspuns subtil adresat celor 
care au suspendat legea presei în Moldova. M. Kogălniceaznu reiterează cuvintele despre 
toleranţa religioasă, despre „morala religiei noastre”(!): „ce nu-ţi place, altuia nu face”, 
despre originea adamică a neamului omenesc în general, despre istoria neamului românesc 
în special şi despre realitatea prezenţei clerului în viaţa politică, şi constată că Biserica are 
deplină libertate, putere morală, materială şi chiar politică, fără îngrădire. În opinia sa, 
fiecare „să-L adore pe Dumnezeu după cum îl povăţuieşte cugetul. Împărăţia Mea nu este 
din lumea aceasta, a zis Mântuitorul”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I,  pp. 
112-116; MIHAIL KOGALNICEANU, Pentru toleranţa religioasă, Ed. Leon Alcalay, 
Bucureşti, 1909, pp. 49-58. În sfârşit, amendamentul lui N. Carp se supune la vot şi se 
respinge de Adunare. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I,  pp. 117. 
42 Asupra amendamentului au luat cuvântul mai mulţi deputaţi. Cel care s-a impus a fost din 
nou Mihail Kogălniceanu care susţinea păstrarea articolului din Capitulaţii pentru 
interzicerea „geamiilor” în Principate. El încheie spunând că, după obţinerea autonomiei 
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„…exerciţiul celorlalte religii cunoscute este liber, însă cu restricţia 
prevăzută în Capitulaţii”.43 

„După datoria sa canonică şi pentru liniştirea conştiinţei sale”, întreg 
clerul subscrie o propunere înaintată biroului de arhimandritul Melchisedec 
Ştefănescu, prin care se cere, din nou, următoarea redactare finală a 
punctului V: „Religia domnitoare în România este religia ortodoxă a 
Răsăritului. Exerciţiile cultelor celorlalte religii recunoscute sunt libere, însă 
cu restricţia prevăzută în Capitulaţie şi cu nejignirea religiei ţării”.44 
Arhimandritul Melchisedec roagă biroul să consemneze solicitarea în 
procesul-verbal pentru a se aduce la cunoştinţă şi Comisiei internaţionale 
din Bucureşti.45 

În conformitate cu Articolul 50 din Regulamentul Adunării, deputaţii 
trec la exprimarea votului final, scris, al următorului proiect de încheiere: 
„Religia domnitoare în România este religia ortodoxă a Răsăritului. 
Exerciţiile cultelor celorlalte religii recunoscute va fi liber, însă cu restricţia 
prevăzută în Capitulaţii”.46 Votează pentru această încheiere 60 de membri, 
împotrivă nu votează nimeni, iar 13 membri s-au abţinut.47 În consecinţă, 
deşi s-a prevăzut că religia ortodoxă este „religia domnitoare în România”, a 
fost subliniată şi libertatea de cult, ceea ce a devenit de facto un principiu 

 
depline (independenţa) „România recunoscătoare va zice: libertate cultului mahomedan”.  
Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I,  pp. 117-118. 
43Cuvântul „cunoscute” din amendament nu exprima pentru cei prezenţi înţelesul de 
„recunoscute până acum de Guvern”. Ca urmare, Mihai Kogălniceanu îşi retrage 
amendamentul său şi este de acord cu cel propus de Constantin Hurmuzaki: „Religia 
domnitoare în România este religia ortodoxă a Răsăritului. Exerciţiul celorlalte religii 
recunoscute va fi liber, însă cu restricţia prevăzută în Capitulaţii”. Arhimandritul Neofit 
Scriban, sub ameninţarea abţinerii clerului de la vot cere adăugarea cuvintelor: „cu 
nejignirea religiei domnitoare”, însă Kogălniceanu protestează împotriva acestei declaraţii 
în care vede o ameninţare potrivnică Regulamentului Adunării. Vezi: Acte şi documente…, 
vol. VI, partea I,  pp. 118-119. 
44 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 119. 
45 Consemnarea este acceptată, conform articolului 103 din Regulamentul Adunării, însă 
modificarea se respinge sub motivarea că amendamentul este tardiv, iar propunerea despre 
„nejignire” era deja respinsă împreună cu amendamentul deputatului Anastasie Fătu. Vezi: 
Acte şi documente…, vol. VI, partea I,  p. 120. 
46 „Şedinţa din 7/19 octombrie 1857”, în: Buletinul şedinţelor Adunării Ad-Hoc a Moldovei, 
Nr. 3/14 octombrie 1858, Tipografia Buciumului Roman, Iaşi, 1858; Acte şi documente…, 
vol. VI, partea I, p. 120. 
47 Dintre care, cei opt reprezentanţi ai clerului împreună cu Anastasie Fătu şi Costache 
Morţun sub precizarea că nu sunt împotriva libertăţii cultului, ci doresc decât adăugarea 
cuvintelor „fără jignirea religiei domnitoare”. Costache Morţun revine asupra deciziei în 
şedinţa din 29 octombrie printr-o reclamaţie şi trece de partea celor care s-au abţinut la 
votare, dar au fost pentru libertatea cultului fără nici o restricţie (D. Cracte). Oricum, 
Kogălniceanu condamnă aspru ambele atitudini, deşi, cu alte ocazii va exprima şi el „vot de 
abţinere”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I,  pp. 120-121; pp. 127-128; p. 151. 
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constituţional formal. Simţindu-se obosit, mitropolitul Sofronie propune 
încheierea şedinţei, însă majoritatea Adunării refuză. Ca urmare, 
Mitropolitul şi episcopul Nectarie se retrag, iar lucrările continuă cu 
dezbaterea punctului 4 din cele 12, sub conducerea vicepreşedintelui.48  

În şedinţele următoare reprezentanţii clerului se numără printre cei 
care votează desfiinţarea privilegiilor în viitoarea Românie, egalitatea 
tuturor românilor înaintea legii, accesibilitatea tuturor românilor la funcţiile 
statului,49 respectul domiciliului şi al libertăţii individuale,50 ş.a. 

Un nou raport al Comisiei I, referitor la înfiinţarea unei autorităţi 
sinodale şi centrale pentru treburile duhovniceşti ale Bisericii Române 
(dezbaterea punctului 6), este citit în şedinţa din 4 noiembrie 1857.51 
Principalele argumente ale Comisiei au în vedere autonomia legislativă 
acordată Principatelor de Capitulaţii, neatârnarea celor două mitropolii 
confirmată de acte bisericeşti, împărăteşti sau domneşti şi de Regulamentul 
Organic, dar şi necesitatea centralizării autorităţii bisericeşti din cele două 
ţări. Semnatarii proiectului de încheiere subliniază că instituţia sinodului are 
decât atribuţii duhovniceşti, canonice şi disciplinare, iar hotărârile sale nu 
pot afecta prerogativele statului care a avut mereu dreptul povăţuirii din 
afară a Bisericii, dreptul privegherii şi cel al întăririi. În încheiere proiectul 
cuprinde următoarele prevederi: „1. Recunoaşterea neatârnării Bisericii 
Ortodoxe a Răsăritului din Principatele Unite, de orice chiriarhie, păstrându-se 
însă unitatea credinţei şi înţelegerea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în 
privinţa dogmelor. 2. Înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale pentru 
treburile duhovniceşti, canonice şi disciplinare.52 Cu unanimitate de voturi, 
deputaţii prezenţi votează următorul proiect de încheiere: 1. Recunoaşterea 
neatârnării Bisericii Ortodoxe a Răsăritului din Principatele Unite, de orice 
chiriarhie, păstrându-se însă unitatea credinţei cu Biserica Ecumenică a 

 
48 Acte şi documente…, vol. VI, partea I,  pp. 121-126. Mai mult, în şedinţa din 29 
octombrie arhimandritul Neofit este învinuit de omiterea intenţionată a unei părţi din 
cuvântul său şi este acuzat de lipsă a cuviinţei, fapt pentru care Kogălniceanu „cere cu toată 
socotinţa chemarea Părintelui Scriban la ordin, potrivit articolului 46  din Regulamentul 
Adunării”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 127-128. 
49 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 141-142. 
50 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 150-151. 
51 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 153-154. Trebuie menţionat faptul că încă nu 
se constituiseră comitetele speciale pentru această problemă. 
52 Sunt înaintate 3 amendamente: al arhimandritului Melchisedec Ştefănescu, prin care cere 
reprezentarea preoţimii în viitorul Sinod (Adunarea adoptă în unanimitate amendamentul), 
al lui Dimitrie Grigoriu, pin care se se propune eliminarea cuvintelor „şi înţelegerea”, 
pentru a nu lăsa loc unei interpretări ce ar afecta autocefalia(Adunarea adoptă în 
unanimitate amendamentul) şi cel al lui Vasile Mălinescu, prin care se propune ca 
mitropoliţii şi episcopii să nu fie aleşi dintre străini(Adunarea adoptă în unanimitate 
amendamentul). Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 154-157, pp. 158-159.   
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Răsăritului în privinţa dogmelor. 2. Înfiinţarea unei autorităţi sinodale 
centrale pentru treburile duhovniceşti, canonice şi disciplinare, unde va fi 
reprezentată şi preoţimea de mir a fiecărei Eparhii. 3. Nici odinioară şi nici 
într-un chip mitropoliţii sau episcopii ţării nu vor putea fi aleşi dintre străini 
sau dintre împământeniţi”.53 

Asupra punctului 9 din „şirul de chestii generale”, Comisia a II-a 
elaborează un proiect de încheiere despre drepturile politice pentru 
pământenii de orice religie creştină. În urma consemnării mai multor 
argumente ce confirmă existenţa de fapt a recunoaşterii drepturilor politice 
pentru pământeni, proiectul stabileşte două principii: „1. Toţi pământenii, de 
orice religie creştină, se vor bucura de toate drepturile politice, întocmai ca 
şi toţi pământenii de religia ortodoxă. 2. Împământeniţii54 de orice religie 
creştină, nu vor putea dobândi drepturi politice, întrucât ei nu vor fi primit 
marea naturalizare55 votată de Adunarea Legislativă”.56 Sunt anunţate cinci 
amendamente fiind prima dată când, după votarea rezoluţiei unirii, 
reprezentanţii clerului au aprecieri diferite.57 În faţa votului se impune cu 
amendamentul lui Manolache Costache Epureanu care propune înlăturarea 
acestei probleme din dezbateri ca una ce este de competenţa viitoarei 
Adunări legislative. În cadrul votului final, scris, din rândul clerului s-au 
exprimat pentru amânare Mitropolitul Sofronie Miclescu, Episcopul 
Nectarie Hermeziu, Episcopul Filaret Scriban, Episcopul Calinic Miclescu, 
iconomul Dimitrie Matcaş, iar împotriva amânării Episcopul Ghenadie 
Şendrea, arhimandritul Neofit Scriban.58  

Procesul verbal din 9 noiembrie consemnează „Propunerea 
deputaţilor săteni” potrivit căreia „săteanul să fie pus şi el în rândul 
oamenilor […], toate havaielele, precum şi birul pe cap să fie pentru 
totdeauna oborâte … căderea boierescului […] omul să scape de robie şi să 

 
53 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 160-161.  
54 MIHAIL KOGALNICEANU, Despre drepturile politice ale străinilor, ale pământenilor 
de orice religie creştină, Editura Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, 1909, pp. 62-94. 
55 Sub numele de marea naturalizare se înţelegea împământenirea obţinută prin votul 
Adunării Legislative, după 10 ani de probă sau după 7 ani dacă împământenitul era căsătorit 
cu o pământeancă. Vezi: Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, vol. I, în: 
Colecţia vechilor legiuiri administrative, sub conducerea profesorilor Paul Negulescu şi 
George Alexianu, Întreprinderile „Eminescu”, Bucureşti, 1944, art. 379, p. 131. 
56 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 219-220. 
57 Din analiza amendamentelor constatăm că unii (Filaret Scriban, Episcopul Calinic 
Miclescu) sunt de părere că această problemă ar trebui dezbătută de viitoarea Adunare 
legiuitoare, alţii (Episcopul Ghenadie Şendrea, Neofit Scriban) sunt de părere că drepturile 
politice pot fi date şi celor de altă religie creştină, împământeniţi prin lege, iar alţii 
(Arhimandritul Melchisedec Ştefănescu, Episcopul Ghenadie Şendrea) sunt de părere că 
numai românii şi cei legiuiţi împământeniţi, de religie ortodoxă, să se bucure de drepturile 
politice. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 220-222. 
58 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 251. 
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fie stăpân la casa, vatra şi ogorul său”.59 Această propunere a 
reprezentanţilor sătenilor a fost discutată de Adunare începând abia cu 
şedinţa din 18 decembrie 1857, iar în urma dezbaterilor agitate din cadrul 
comitetelor fiecărei categorii a fost înlăturată cu 44 de voturi.60 Între cei care 
au respins în decembrie propunerea deputaţilor pontaşi s-au numărat: 
mitropolitul Sofronie Miclescu, episcopul Nectarie Hermeziu, episcopul 
Filaret Scriban, episcopul Calinic Miclescu, Alexandru Ioan Cuza, C. 
Hurmuzachi, ş.a. Deputaţii îşi justificau răspunsul prin faptul că sătenii 
eliberaţi ar fi nu numai lipsiţi de drepturile pe care le-au avut întotdeauna, 
dar „ajunşi în această stare vor fi lipsiţi de protecţia proprietarilor şi vor 
munci mult mai mult”.61 Au votat pentru aprobarea propunerii 25 de membri 
ai Adunării, între care: episcopul Ghenadie Şendre, arhimandritul Neofit 
Scriban, Iconomul D. Matcaş, ş.a. S-au abţinut 7 deputaţi, unul episcopul 
Ghenadie Şendrea dintre ei fiind arhimandritul Melchisedec Ştefănescu.62 

La 18 noiembrie 1857 Mihail Kogălniceanu propune în şedinţă 
întrunirea unor comitete speciale - propunere aprobată şi de reprezentanţii 
clerului - care să se pronunţe asupra doleanţelor fiecărei clase sociale. 
Aceste propuneri urmau a fi dezbătute în cadrul şedinţelor Adunării ad-hoc 
fiind apoi înaintate, în forma finală, Comisiei internaţionale de la 
Bucureşti.63 

În şedinţa din 20 decembrie 1857, comitetul clerical – format din 
Episcopul Ghenadie Şendrea, arhimandritul Melchisedec Ştefănescu, 
arhimandritul Filaret Scriban, arhimandritul Neofit Scriban, iconomul 
Dimitrie Matcaş – a propus Adunării, spre analiză, 12 puncte intitulate 
„Dorinţele Comitetului Clirical”.64 Cele mai ample expuneri pe marginea 
acestor articole au aparţinut arhimandritului Melchisedec Ştefănescu şi lui 
Mihail Kogălniceanu.65  

 
59 DIMITRIE A. STURDZA, Însemnătatea Divanurilor ad-hoc, pp. 418-419. 
60 Deputaţii au considerat aceste probleme de competenţa viitoarei Adunări legislative a 
Principatelor Unite. De altfel, propunerea a fost respinsă întrucât ţăranii cereau despăgubire 
şi împroprietărire fără plată. DAN BERINDEI (coordonator), Istoria Românilor, vol. VII, 
Tom I, p. 463. 
61 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 349-359. 
62 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 424-425. 
63 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 267. 
64 Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 428-429. 
65 Cele 12 puncte, amendamentele acestora şi cuvântările deputaţilor sunt analizate 
amănunţit şi în studiul doamnei profesoare Angela Covaşă de la Universitatea Hyperion din 
Bucureşti, însă nu din perspectiva argumentelor arhimandritului Melchisedec Ştefănescu, 
„parte a tagmei bisericeşti” ci cu precădere din perspectiva opiniei lui Mihail Kogălniceanu, 
„a omului practic, ce privea clerul din statele civilizate”. Vezi: ANGELA COVAŞĂ, 
„Tradiţionalism şi modernism în organizarea Bisericii Ortodoxe Române la jumătatea 
secolului al XIX-lea”, în volumul Identitate şi conflict în context cultural şi geopolitic”, III 
(2014), Nr. 1, pp. 1-10.  



230 

„Dorinţele Comitetului Clirical”, expuse în 12 puncte, au fost: 
„1. Autocefala Biserică Ortodoxă a Moldo-României, fiică şi 

membru a unei sfinte soborniceşti şi apostoliceşti Biserici de Răsărit, a 
căreia cap şi începător este Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, 
mărturiseşte şi păzeşte fără schimbare toate dogmele şi sfintele canoane 
apostolice şi sinodale, precum şi toate sfintele tradiţii, conformându-se în 
totul cu credinţa Bisericii Răsăritului, pentru care şi pe viitor la caz de 
nevoie, pentru păstrarea unităţii credinţei, când Sfântul Sinod va găsi de 
cuviinţă, să se poată consulta în dogme cu Biserica ecumenică;66 

2. Organizarea învăţăturilor clericale astfel încât atât preoţimea 
monahică, cât şi cea  mireană să dobândească cunoştinţele claselor filosofice 
şi teologice;67 

3. Organizarea monahismului după nişte condiţii folositoare Statului 
şi religiei, potrivit şi cu sfintele canoane;68 

4. Înaintarea în funcţiile şi rangurile bisericeşti să fie bazată pe 
erudiţie şi moralitate, dovedite prin acte şi merite vederate;69 

5. Potrivit sfintelor canoane bisericeşti şi drepturilor clerului ab-
antiquo, la alegerea mitropoliţilor şi a episcopilor să ia parte împreună cu 

 
66 În cuvântul său, Arhimandritul Melchisedec Ştefănescu spune că Biserica Ortodoxă din 
Principatele Dunărene păstrează dialogul, unitatea canonică şi de credinţă, precum şi 
sfintele tradiţii cu Patriarhia Ecumenică, dar reafirmă autocefalia Bisericii Româneşti 
pentru a se evita pe viitor orice abuz. Vezi: NICOLAE ISAR, Biserică-Stat-Societate în 
România Modernă, Ed. Universitară, Bucureşti, 2014, pp. 82-83; Acte şi documente…, vol. 
VI, partea I, p. 435-437. 
67 Melchisedec Ştefănescu aminteşte pe aceia care s-au gândit la propăşirea clerului – 
Vasile Lupu, Nicolae Mavrocordat, Constantin Mavrocordat, Dosoftei, Paisie de la Neamţ, 
Veniamin Costachi – şi doreşte ca aceste măsuri să fie actualizate cerinţelor veacului XIX. 
Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 437-438. Mihail Kogălniceanu susţine 
luminarea clerului, însă fără să ţină cont de faptul că statul a avut grijă prea puţin de cler îi 
acuză pe ierarhi de regresul religiei şi al învăţăturii preoţilor. Vezi: MIHAIL 
KOGALNICEANU, Opere, vol. III, partea I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, pp. 93-
101; Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 451-452. 
68 O nouă serie de acuzaţii adresează Mihail Kogălniceanu monahismului şi monahilor. 
Neînţelegând sensul spiritual al vieţii ascetice el condamnă slaba implicare a monahilor în 
treburile statului şi în luptele naţionale, numind monahismul un loc al ignoranţilor, „ruşinea 
religiei” românilor, iar pe monahi „intitulaţi rugători către Dumnezeu”. În acest sens, 
Kogălniceanu respinge amendamentul lui Calinic Miclescu şi spune că monahismul trebuie 
să fie folositor mai întâi statului şi în cele din urmă religiei, deşi în argumentele anterioare 
subliniase că la români patria şi religia sunt unite. Vezi: NICOLAE ISAR, Biserică-Stat-
Societate..., p. 86; Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 452-453. 
69 Prin cuvântul său, Melchisedec Ştefănescu răspunde indirect acuzaţiilor aduse Bisericii 
de Mihail Kogălniceanu. El aminteşte imixtiunile statului în Biserică, dar şi modalitatea de 
acordare a rangurilor, care ar trebui să se facă după merit. Vezi: Acte şi documente…, vol. 
VI, partea I, pp. 438-439. 
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Sfântul Sinod atât clerul monahic, cât şi cel mirean, prin reprezentanţi 
extraordinari din fiecare ţinut al eparhiei văduve.70 

6. Toţi servitorii bisericeşti să fie salariaţi şi să aibă drepturi politice 
ca şi ceilalţi cetăţeni; osebit de aceasta, pământul hotărât de Regulamentul 
Organic pentru servitorii bisericeşti de pe la sate să se dea şi pe viitor.71 

7. Fondul clerical, atât al episcopiilor, al mănăstirilor fără deosebire 
şi al schiturilor, dar şi al bisericilor de mir să formeze o singură casă supusă 
la controlul Sinodului ca proprietate a Bisericii;72 

8. Catedrele de religie din toate şcolile statului de prin târguri şi sate, 
precum şi cele din şcolile private să fie ţinute de preoţi; 

9. Aşezămintele speciale şi statuturile pentru episcopii, mănăstiri, 
seminarii, dicasterii, biserici de mir şi alte instituţii bisericeşti, potrivit cu 

 
70 Calinic Miclescu consideră această problemă de competenţa Adunării viitorului stat. 
Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 430; Dimitrie Miclescu şi Mihail 
Kogălniceanu contestă încercarea clerului de a lua dreptul Adunării naţionale de a alege 
ierarhii. Cei doi consimt că ierarhii sunt şi oameni politici şi, deci, ar fi în conformitate cu 
legea fundamentală ca ei să fie aleşi de căre Adunarea legiuitoare, de Sfântul Sinod şi de un 
reprezentant din fiecare ţinut al eparhiei vacante. Vezi: ANGELA COVAŞĂ, 
„Tradiţionalism şi modernism în organizarea Bisericii Ortodoxe Române…”, p. 6; Acte şi 
documente…, vol. VI, partea I, pp. 433, 442-443.  Arhimandritul Melchisedec Ştefănescu 
spune că această practică a alegerii ierarhilor de către politic este o rânduială „stricată” din 
timpul fanarioţilor. El arată că înainte de secolul al XVIII-lea alegerea mitropoliţilor şi a 
episcopilor se făcea potrivit canoanelor, de către episcopi. Vezi: Acte şi documente…, vol. 
VI, partea I, p. 439. 
71 Din nou, arhimandritul Melchisedec Ştefănescu denunţă absenţa implicării statului în 
propăşirea Bisericii şi a clerului. El îi răspunde clar lui Mihail Kogălniceanu, cel care acuza 
clerul pentru faptul că seminariştii se reprofilau după terminarea studiilor. Arhimandritul 
subliniază: „O mare nedreptate au suferit până acum mai ales preoţii de mir […], cântăreţii 
şi dascălii […]” căci „au fost lăsaţi a trăi curat numai din mila creştinilor” sau „prin muncă 
şi cărăuşie, ca şi ceilalţi săteni, afară de puţinele excepţii din unele sate boiereşti”. „Căci cea 
mai mare parte din tineri, adeseori cei mai talentaţi, după ce săvârşesc cursul învăţăturilor în 
seminarii, nevăzând în cler vreo poziţie onorabilă, vrednică de chemarea preoţiei, refuză a 
se preoţi şi preferă carierele civile”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 440. 
Mihail Kogălniceanu este de acord cu salarizarea clerului, însă cere ca acordarea drepturilor 
politice şi problema  pământului să fie discutate în organizarea viitorului stat. În 
completarea acestui punct el precizează şi necesitatea salarizării clerului catolic, idee 
acceptată imediat de Adunare. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 454. 
72 Prin acesta, arhimandritul Melchisedec doreşte o casă obştească pentru cler sub controlul 
Sinodului, pentru dreapta şi legiuita întrebuinţare a fondului clerical, şi denunţă abuzurile 
reprezentanţilor statului, „persoane particulare ce poartă numele de epitropi ai bisericilor”.  
Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 440-441. În schimb, acest articol era 
considerat de Kogălnicenu „un pas gigantic înapoi” şi se opunea categoric împotriva lui. De 
această dată Kogălniceanu aducea ca argument misiunea „pur spirituală” a clerului şi 
invoca secularizarea averilor bisericeşti ca o soluţie sigură împotriva materialismului şi a 
compromiterii religiei. El propunea centralizarea averii clerului de către Departamentul 
Cultelor aflat în subordinea Adunării naţionale şi folosirea unei părţi din acest fond pentru 
dezvoltarea învăţământului public. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 455-456. 
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duhul sfintelor canoane, să le facă Sfântul Sinod şi să le supună la întărirea 
domnitorului, însă păstrându-se prin acestea, în puterea sfintelor canoane, 
dreptul proprietăţii Bisericii;73  

10. Egumenii tuturor mănăstirilor din ţară, precum şi rectorii 
seminariilor fără osebire să nu fie dintre străini;74 

11. Toate bisericile şi mănăstirile din ţară să atârne de jurisdicţia 
episcopilor eparhioţi respectivi şi a Sinodului fără nici o deosebire;75 

12. Nimeni din tagma clericală să nu fie condamnat şi destituit fără o 
judecată prealabilă, după legi şi canoane”;76 

La sfârşitul prelegerii sale, Mihail Kogălniceanu a mai propus 2 
puncte77 spre completarea „Dorinţelor Comitetului Clirical”. Astfel, primind 

 
73 Calinic Miclescu consideră că acest aspect nu se poate reglementa decât după organizarea 
Sinodului. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 430; Deputatul Dimitrie Miclescu 
şi Mihail Kogălniceanu sunt de acord ca aceste aşezăminte şi statute să fie întocmite de 
Sinod, dar cer  ca înainte de întărirea lor de către domnitor să fie dezbătute de Adunarea 
obştească. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 433; p. 434;  Arhimandritul 
Melchisedec fundamentează cuprinsul articolului pe canoanele bisericeşti votate de sinoade 
şi întărite de împăraţii creştini. Ca urmare, numai „după vechiul obicei, aşezămintele şi 
statutele să fie supuse la întărirea domnitorului”, Biserica fiind singura care ştie nevoile 
slujitorilor ei. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 441. Iconomul Dimitrie 
Matcaş pledează în numele clerului pentru păstrarea integrală, deci fără modificări, a 
proiectului elaborat de comitetul clerului. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 
444. În cuvântul său, deputatul  N. Bosie arată nevoia de propăşire a clerului român, susţine 
înfiinţarea şcolilor pe lângă mănăstiri şi biserici, însă propune ca fondul clerului să fie pe 
seama statului. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 444-450. 
74 Acest articol a creat un nou şir de argumente între Calinic Miclescu şi Mihail 
Kogălniceanu. Reprezentantul clerului considera că în ţară nu există clerici educaţi precum 
unii dintre străini şi, deci, nu ar fi avantajoasă respingerea străinilor de a fi rectori de 
seminar. Mihail Kogălniceanu răspunde ferm asupra acestui amendament şi spune că 
încredinţarea seminarului pe seama unui cleric străin ar însemna încredinţarea instituţiei pe 
mâinile consulului străin. Rectorii români, spune Kogălniceanu, nu trebuie să fie neapărat 
învăţaţi ci „buni administratori şi gospodari ai instituţiilor”. Deputatul de Iaşi este mai 
permisiv în privinţa profesorilor  străini. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, 
pp.430-431, p. 457. 
75 Asupra acestui articol Calinic Miclescu şi Nectarie Hermeziu cer eliminarea cuvintelor 
„şi a Sinodului fără nici o deosebire” întrucât „dacă s-ar pune în lucrare propunerea 
Comitetului, atunci prin aceasta s-ar lovi dignitatea fiecărui episcop de eparhie”. Vezi: Acte 
şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 431-432; „Cu Pidalionul în mână” Kogălniceanu 
modifică şi el ultima parte a articolului astfel: „…de jurisdicţia episcopilor eparhioţi 
respectivi în întâia instanţă, şi de Sinod cu instanţă de apel”. Vezi: Acte şi documente…, 
vol. VI, partea I, p. 459. Sub amendamentul deputatului Manolache Costache adaugă 
cuvintele: „nici dintre cei care în viitor s-ar hirotoni în străinătate fără autorizaţia bisericii 
din ţară”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, p. 462. 
76 „Dorinţele Comitetului Clirical”, în: Acte şi documente…, vol. VI, partea I, pp. 428-429. 
77 „13. Mitropoliţii şi episcopii se vor alege în viitor din toţi membrii clerului monahic, 
cerându-se de la candidaţi numai virtuţile şi condiţiile spirituale cerute de sfintele canoane, 
precum şi erudiţia teologică. 14. Reglementarea chestiei mănăstirilor pământene închinate 
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aproape toate amendamentele formulate de Mihail Kogălniceanu, membrii 
Adunării ad-hoc din Moldova hotărăsc în unanimitate ca la viitoarea 
organizare a ţării să se ţină cont şi de aceste principii. Prin articolele 5, 7 şi 9 
continuau imixtiunile puterii seculare în organizarea Bisericii Ortodoxe 
Române. Spre exemplu, articolul 7 din lista finală a „Dorinţelor Comitetului 
Clerical” a primit o modificare în sensul folosirii  de către stat a „prisosului 
veniturilor bisericeşti”, potrivit prevederilor din „Legea pentru ocârmuirea 
averilor monastireşti” (articolul 6).78 Din acest motiv, documentul a fost 
considerat fundamentul reformei bisericeşti din timpul lui Alexandru Ioan 
Cuza, a doua mare încercare a Statului de subordonare a Bisericii, după cea 
din timpul Regulamentului Organic.79  

b) Organizarea bisericească din Valahia în dezbaterile politice şi 
în Memorandum 

Spre deosebire de lucrările Adunării ad-hoc din Moldova, cele din 
Ţara Românească nu au fost însoţite de tensiuni excesive în privinţa unirii 
sau a deciziei pentru dezbaterea viitoarei organizări politice şi bisericeşti. În 
şedinţa din 11 octombrie 1857 C.A. Rosetti cere permisiunea pentru „o 
propunere foarte serioasă”, apoi reclamă asprimea cenzurii prin care 
Guvernul a oprit publicarea procesului-verbal din şedinţele Adunării. El cere 
ca Mitropolitul Nifon, în calitate de Preşedinte, să redacteze în numele 
tuturor deputaţilor o adresă către Guvern, prin care să se solicite ridicarea 
cenzurii cel puţin pentru lucrările Adunării.80 

 
locurilor de jos, ca o chestie ce este cu totul în competenţa ţării de a dezlega după rezervele 
ce adunarea Ad-hoc şi-a făcut încă în şedinţa din 3 Octomvrie (protocolul V), este păstrată 
viitorului guvernământ al ţării în deplina sa autonomie”Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, 
partea I, pp. 459-461; FILARET SCRIBAN, Istoria bisericească a românilor pe scurt,  
Tipografia Adolf Bergmann, Iaşi, 1871, pp. 148-151; Acte şi documente…, vol. VI, partea I, 
pp. 469-470.  
78 Vezi: Manualul administrativ al Principatului Moldovei, cuprinzătoriu legilor şi si 
dispoziţiunilor introduse în ţară de la anul 1832 până la 1855, editat de o comisie numită 
din ordinul domnitorului Grigore A. Ghica, volumul II,  Tipografia Buciumul Român, Iaşi, 
1856, p. 263. 
79 Cele mai însemnate puncte ale dezbaterilor din cadrul şedinţelor Divanurilor ad-hoc au 
reprezentat fundamentul legiurilor pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române în timpul 
lui Alexandru Ioan Cuza şi chiar de la începutul domniei lui Carol I. Dintre aceste 
documente enumerăm: Legea sinodală, Legea pentru numirea de mitropoliţi şi episcopi 
eparhioţi în România, „Decretul organic pentru reglementarea schimei monahiceşti” sau 
„Legea călugăriei”. Toate se vor înscrie în proiectul de organizare  bisericească, dar vor 
genera o serie de dezbateri consacrate istoriografic prin expresia „lupta pentru 
canonicitate”. Vezi: ALEXANDRU MORARU, Biserica Ortodoxă Română între anii 
1885-2000: Biserică. Naţiune. Cultură, vol. III, tom I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, p. 521. 
80 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 47. Mitropolitul arăta în această adresă că 
ştergerile din aceste procese-verbale denaturează lucrările Adunărilor Ad-hoc, exprimă un 
sens eronat sau slăbesc puterea ideilor şi a adevărului. În răspunsul adresat ierarhului, 
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Şedinţa din 25 octombrie consemnează un Memorandum intitulat 
„Act dezvoltător votului Adunării ad-hoc de la 9 octombrie 1857”,81 urmând 
ca acesta să fie dezbătut şi înaintat Comisiei internaţionale din Bucureşti. 
Foarte importantă este scrisoarea episcopului Filotei al Buzăului adresată, la 
5 noiembrie 1857, arhiereului Filaret Scriban.82 Aceasta pune în lumină 
opiniile şi atitudinile episcopului Filotei privind evenimentele naţional-
politice şi social-patriotice, într-o etapă de răscruce a istoriei noastre. 
Episcopul Filotei era, în principiu, adeptul statornicirii în ţară a unor condiţii 
de viaţă şi rânduieli social-politice dezvoltate, însă scrisoarea trimisă de el 
redă, într-o oarecare măsură, viziunea şi opţiunile sale ideologice influenţate 
de Regulamentul Organic.83 „Cu mâhnire, scrie el, am văzut articolul 9 din 
şirul decretei generale, prin care se dau într-un mod general drepturi politice 
pentru pământenii de orice religie creştină”.84 Subiectul corespondenţei  are 
ca fundament un mesaj – necunoscut în întregime – primit de la Filaret 
Scriban la 4 noiembrie. De aceea, probabil, episcopul Filotei înţelegea prin 
„drepturile noastre de autonomie” poziţia privilegiată a românilor 
pământeni, care trebuia menţinută în viitor. Ceea ce reiese în plus din 

 
Secretariatul Statului neagă  această cenzură. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea a 
II-a, pp. 50-51. 
81 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, nr. inv. 1468, fond Divanul ad-hoc al Ţării 
Româneşti (1857-1858), dosar nr. 5/1857, f. 52; Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, 
pp. 51-62. În şedinţa din 1 noiembrie 1857 episcopul Filotei al Buzăului propune un 
memorandum personal, însă procesele verbale nu consemnează textul documentului. Vezi: 
Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, pp. 80, 124; Deputatul N. Lahovari propune ca 
în argumentele referitoare la suveranitatea românilor, să se insereze şi formula religioasă 
din actele domneşti: „Cu mila lui Dumnezeu Domn stăpânitor a toată Ţara Românească”. 
Vezi: Arhivele Naţionale Istorice Centrale, nr. inv. 1468, fond Divanul ad-hoc al Ţării 
Româneşti (1857-1858), dosar nr. 5/1857, f. 87b; Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, 
p. 96; Prinţul Grigorie Ghica propune ca pentru dovedirea necesităţii unirii dintre Ţara 
Românească şi Moldova să se adauge la punctul al 12-lea şi referirea la religie. Vezi: Acte 
şi documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 98. În schimb, I. Ipceanu cere să se elimine 
comparaţia românilor cu fiii lui Israel, însă Ion Brătianu, în asentimentul Adunării, întreabă 
retoric: „Oare şi Biblia ne compromite cauza?”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VI, partea a 
II-a, p. 126. 
82 Pr. SCARLAT PORCESCU, „Ştiri noi referitoare la activitatea episcopului Filotei al 
Buzăului(1850-1860)”, în revista Biserica Ortodoxă Română, CV (1987), Nr. 3-4, anexa 
VIII, pp. 91-92. 
83 În problema acordării drepturilor politice pentru pământenii de orice religie episcopul 
Filaret aplica prevederile Regulamentului Organic, însă ca urmare a spiritului nou, luminist, 
care îşi făcuse loc în Europa şi potrivit căruia oamenii sunt liberi, fraţi şi egali, acestea erau 
considerate în epocă „depăşite”. Vezi: Pr. SCARLAT PORCESCU, „Ştiri noi referitoare la 
activitatea episcopului Filotei...”, pp. 84-85.  
84 Pr. SCARLAT PORCESCU, „Ştiri noi referitoare la activitatea episcopului Filotei...”, 
p. 91. Este vorba de dorinţele moldovenilor, discutate în şedinţele divanului, formulate şi 
aşezate într-o listă de propuneri ce trebuia înaintată Comisiei europene. Vezi: Acte şi 
documente…, vol. VI, partea I, pp. 87-88.   
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această corespondenţă este atmosfera tensionată din cadrul Divanului ad-hoc 
al Munteniei. „Patimile (…) şi dezbinarea (…) au lucrat aşa de rău şi aşa de 
iute – scrie episcopul Filotei – încât ne-au făcut să nu avem nici astăzi gata 
Memorandumul, când al fraţilor noştri poate s-a şi trimis la cabinet”.85 

La 16 noiembrie 1857, reprezentantul Prusiei în Comisia 
internaţională de la Bucureşti, baronul de Richthofen adresează o notă 
Mitropolitului Nifon al Ţării Româneşti prin care solicită - pe lângă 
cuprinsul Memorandumului - adăugarea motivaţiei Divanului Ad-hoc pentru 
oprirea dezbaterilor organizării interne.86 Unul din cei 5 membri aleşi să 
analizeze nota baronului de Richthofen este episcopul Filotei al Buzăului, cu 
56 de voturi.87 Raportul comisiei de urgenţă, transcris în Procesul verbal 
Numărul 17 din 25 noiembrie 1857, a stabilit că „voinţa Adunării” este cea 
votată în unanimitate în zilele de 9 octombrie (Rezoluţia Unirii) şi 6 
Noiembrie (Memorandumul), iar organizarea administrativă şi legislativă 
din cadrul Principatelor Unite va fi dezbătută de viitoarea Adunare 
Constituantă.88 

 
Activitatea clerului ortodox român sub reglementările 

Convenţiei de la Paris 
Clerul a susţinut cauza românilor nu numai în timpul celor două 

Adunări ad-hoc ci şi în anii următori. Acest fapt a continuat să se manifeste 
mai ales prin corespondenţa cu reprezentanţii Puterilor favorabile Unirii. În 
acest sens, încă din luna ianuarie 1858 mitropolitul Moldovei şi 
arhimandritul Neofit Scriban adresează consulului Franţei la Iaşi, în numele 
clerului, două cuvântări pline de regrete pentru „oribilul atentat care a 

 
85 În opinia Episcopului era necesar „să mai poftească aici (…) părintele arhimandrit Neofit 
împreună cu D. Kogălniceanu numai pentru vreo câteva zile (…) spre a împăca 
dezbinările”. Vezi: Pr. SCARLAT PORCESCU, „Ştiri noi referitoare la activitatea 
episcopului Filotei...”, p. 92. 
86 „Nota adresată mitropolitului Nifon, preşedintele Divanului ad-hoc al Valachiei, de către 
Richtofen, preşedintele Comisiei Europene, din 10 noiembrie 1857”, în: Acte şi 
documente…, vol. V, p. 795; „Nota adresată mitropolitului Nifon, preşedintele Divanului 
ad-hoc al Valachiei, de către Richtofen, preşedintele Comisiei Europene, din 16 noiembrie 
1857”, în: Acte şi documente…, vol. V, pp. 807-808; Acte şi documente…, vol. VI, partea a 
II-a, p. 330. 
87 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 337. 
88 KEITH HITCHINS, Românii: 1774 - 1866, ediţia a III-a, traducere din engleză de 
George G. Potra şi Delia Răzdolescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 357. În 
privinţa organizării interne, fiind partizani ai Guvernului, cei mai mulţi deputaţi munteni 
erau pentru menţinerea situaţiei existente, cu excepţia episcopului Filotei de Buzău. Acte şi 
documente…, vol. VI, partea a II-a, pp. 339-340; „Adresa mitropolitului Nifon, preşedintele 
Divanului Ad-hoc al Valachiei, către Preşedintele Comisiunii Europene pentru 
reorganizarea Principatelor Dunărene, din 3 decembrie 1857”, în Acte şi documente…, vol. V,  
pp. 826. 
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ameninţat existenţa preţioasă a Majestăţii Sale, Împăratul Franţei”.89 În 
raportul trimis amabasadorului Franţei la Constantinopol (Ed. Thouvenel), 
consulul francez la Bucureşti (L. Béclard) vorbeşte cu multă satisfacţie 
despre rezultatul dezbaterilor din cadrul Adunărilor.90 Aceste aprecieri erau 
necesare întrucât în luna martie 1858 Comisia internaţională de la Bucureşti 
urma să semneze un raport pentru membrii Conferinţei de la Paris, potrivit 
hotărârilor Congresului de pace.91 Astfel, în prima parte a raportului erau 
reluate „dorinţele” expuse de cele două Adunări şi observaţiile comisarilor, 
adeseori divergente. În ultima parte, Comisia de informare consemna 
reformele asupra cărora existase un consens unanim, inclusiv cele 
referitoare la educaţia clerului şi la organizarea Bisericii Ortodoxe.92 

La 10 mai 1858 are loc deschiderea lucrărilor Conferinţei de la Paris, 
unde, potrivit Tratatului de pace de la Paris, Marile Puteri au avut sarcina de 
a redacta o Convenţie referitoare la organizarea Principatelor Dunărene.93 
Convenţia de la Paris (7 august 1858), act cu rol constituţional, stabilea, 
printre altele, unirea formală a celor două Principate sub numele de 
„Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei” şi organizarea unor alegeri 
separate de domn.94  Deşi „dorinţele” românilor au fost luate în considerare 
decât în parte, Convenţia de la Paris reprezintă nu numai o încununare a 
activităţii diplomatice a Marilor Puteri, ci şi un rezultat favorabil al unui 
lung proces de multiple dezbateri în fruntea cărora s-au situat mitropoliţii 
celor două ţări. Fără îndoială, indiferenţa acestor doi factori ar fi redat un alt 
conţinut Convenţiei, cu însuşiri reacţionare amplificate.95 

În toamna anului 1858, în locul celor doi caimacami Marile Puteri au 
constituit în fiecare Principat câte o căimăcămie „de trei”,96 în virtutea 

 
89 Cele două alocuţiuni au fost preluate de către ziarul „L’Etoile du Danube”, Nr. 78, din 6 
februarie 1858, în Acte şi documente…, vol. VII, pp. 42-44 (corespondenţa din Iaşi, 9 
ianuarie 1858, către ziarul „L’Etoile du Danube”). La 23 februarie 1858 baronul de 
Talleyrand-Périgord îl informa pe comitele Walewski despre o scrisoare asemănătoare. 
Vezi: Acte şi documente…, vol. VII, p. 81. 
90 Românii la 1859: Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente 
externe,vol II, ediţie de documente întocmită de Vasile Aramă, Tudor Bucur, Eugenia 
Ciocan, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 225, doc. 81. 
91 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, pp. 559-672. 
92 Acte şi documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 672. 
93 Vezi: NICOLAE CORIVAN, „Les grandes puissances et les Principautés Roumaines de 
la Conférence de Paris (1858)”, în: Nouvelles Études d’Histoire, II, (1960), pp. 379-390. 
Acte şi documente…, vol. VII, pp. 266-316. 
94 DAN BERINDEI, Din începuturile diplomaţiei româneşti moderne, Editura Politică, 
Bucureşti, 1965, p. 135. 
95 DAN BERINDEI, Politică externă şi diplomaţi la începuturile României Moderne, 
Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2011, pp. 92-93.  
96 În Moldova, doi caimacami erau pentru schimbarea statutului Principatelor. În schimb, 
majoritatea căimăcămiei din Ţara Românească era formată din conservatori extremişti. 
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Regulamentului Organic. Sub observarea şi sub autoritatea acestor 
caimacami s-au desfăşurat acţiunile pentru constituirea Adunărilor 
Electorale. 

a) Mitropolitul Sofronie sub asaltul căimăcămiei şi alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor unic 

La 10 decembrie 1858 căimăcămia îl ruga pe mitropolitul Moldovei 
ca în zilele alegerilor din 14, 16, 17 şi 18 „să se serbeze un Te-Deum în 
toate bisericile, la care să asiste autorităţile locale împreună cu alegătorii, şi 
să se citească în prezenţa lor arhipăstoreasca Voastră dezlegare a 
jurămintelor cu care ar fi legaţi de către o partidă sau alta”.97 Pastorala 
ierarhului către toţi protoiereii ţinuturilor îndemna la rugăciune, la curăţia 
inimii şi la iertare pentru „îndeplinirea actului acesta mare al alegerilor de 
deputaţi”.98 

Cu ocazia alegerilor deputaţilor dintre proprietarii mici ai ţinutului 
Fălciu - „înainte de începerea lucrului celui mare” - arhimandritul 
Melchisedec rosteşte la Huşi o cuvântare99 morală şi patriotică în sprijinul 
„viitorului Patriei noastre”. El sublinia că preocuparea pentru viitorul 
Bisericii şi al neamului reprezintă răspunsul la chemarea lui Dumnezeu, al 
acelor bărbaţi „cu zelul şi credinţa bărbaţilor mari”.100 În catedrala 
Episcopiei de Huşi va rosti o nouă predică101 cu prilejul alegerii deputaţilor 
dintre proprietarii mari ai ţinutului Fălciu. Viitoarea Adunare Naţională este 
numită „Sinaiul pe care are să se scrie viitorul ţării”,102 iar domnitorul ales 
„adevăratul părinte obştesc, reazemul dreptăţii, hrănitorul săracilor, 
luminătorul întunecaţilor, zidul contra crimelor”.103  

 
Vezi: T. W. RIKER, Cum s-a înfăptuit România..., p. 172; DAN BERINDEI, Politică 
externă şi diplomaţi..., p. 94; LEONID BOICU, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei 
române (1856-1859), Editura Junimea, Iaşi, 1978, p.. 245. 
97 „Scrisoarea adresată de Căimăcămia Moldovei Mitropolitului, 10 decembrie 1858”, în: 
Acte şi documente…, vol. VII, pp. 1287-1288. 
98 „Cartea de dezlegare adresată de către mitropolitul Moldovei către protoiereii rezidenţilor 
de ţinuturi, 11 decembrie 1858”, în: Acte şi documente…, vol. VII, p. 1292. 
99 „Cuvânt la alegerea deputaţilor ţinutului Fălciu dintre proprietarii mici, rostit de 
arhimandritul Melchisedec, 16 decembrie 1858”, în: Acte şi documente…, vol. VII, pp. 
1354-1358. 
100 „Pronia Dumnezeiască pe voi v-a ales ca să căutaţi şi să alegeţi dintre voi pe Moise care 
are să scoată pe Israelul acesta nou din Egiptul suferinţelor”. Vezi: Acte şi documente…, 
vol. VII, p. 1356. 
101 „Cuvântul rostit de arhimandritul Melchisedec în catedrala Episcopiei de Huşi, la 
alegerea deputaţilor dintre proprietarii mari din ţinutul Fălciu, 18 decembrie 1858”, în: Acte 
şi documente…, vol. VII, pp. 1374-1377. Printre cei prezenţi se afla şi viitorul domn, 
Alexandru Ioan Cuza. 
102 Acte şi documente…, vol. VII, p. 1374. 
103 Acte şi documente…, vol. VII, p. 1376. 
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În ceea ce priveşte relaţiile mitropolitului Moldovei cu membrii 
căimăcămiei şi cu alţi deputaţi, acestea au devenit mai încordate în luna 
decembrie, când, caimacamul Ştefan Catargiu îi aduce la cunoştinţă 
ierarhului „felurite abateri şi violaţii ale principiilor hotărâte prin convenţia 
din 7/19 august”.104 Însă, fiind Preşedinte de drept al Adunării ce urma să se 
constituie, ierarhul nu a sesizat decât „ilegalităţile apărute” în alcătuirea 
listelor şi a aşteptat revizuirea lor, refuzând să prezideze şedinţa prin 
amânarea repetată a deschiderii lucrărilor.105 Nemulţumirile mitropolitului 
aveau la bază şi respingerea de către deputaţi a episcopilor Nectarie 
Sotiriopoleos şi Calinic Hariopoleos ca membri de drept în Adunare.106 

În aceste condiţii, deschiderea lucrărilor Adunării a avut loc sub 
preşedenţia celui mai în vârstă deputat, în ziua de 28 decembrie 1858.  
Şedinţa a fost precedată de un Te-Deum în biserica „Sfântul Nicolae”, unde 
mitropolitul a lipsit, fiind bolnav.107 Cel mai mare acuzator pentru această 
absenţă a fost Mihail Kogălniceanu, însă au existat şi deputaţi (precum: 
viitorul domn, Alexandru Ioan Cuza, scriitorul Vasile Alexandri şi M. 
Kostaki) care au pus atitudinea ierarhului pe seama „unor sfaturi viclene”. 
Motivaţia deputaţilor cu privire la cei doi episcopi a ţinut cont de faptul că 
cei doi erau locţiitori de episcop ci nu titulari. În consecinţă, A.I. Cuza şi M. 
Costaki propun Adunării constituirea unei comisii care, prin „mijloace 
conciliatoriste”, să-i adreseze „cel de pe urmă apel de a veni să prezideze 
Adunarea”.108 

 
104 NICOLAE IORGA, Istoria românilor. vol. IX..., p. 227. De fapt, informaţiile primite 
purtau semnul conflictului dintre caimacamul Ştefan Catargiu şi ceilalţi doi caimacami. 
Vezi: „Procesul verbal al Căimăcămiei Moldovei, din 20 decembrie 1858”, în: Acte şi 
documente…, vol. VIII, p. 97; Vezi şi „Adresa Mitropolitului Moldovei către caimacamii 
Vasile Sturdza şi Anastasie Panu, 20 decembrie 1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, 
p. 106. 
105 „Adresa Nr. 36 a Căimăcămiei Moldovei către Mitropolitul Moldovei, din 20 decembrie 
1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, p.  105; „Adresa Nr. 468 a Căimăcămiei 
Moldovei către Mitropolitul Moldovei, 26 decembrie 1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, 
p. 148; „Adresa Nr. 2055 a Mitropolitului Moldovei către Căimăcămia Moldovei, din 27 
decembrie 1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, p. 164. 
106 „Adresa Nr. 2058 a Mitropolitului Moldovei către Căimăcămia Moldovei, din 29 
decembrie 1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, p. 237; „Petiţia Nr. 1300 a locţiitorilor 
de episcopi de Roman şi de Huşi către a Adunarea Electivă a Moldovei, 31 decembrie 
1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, p. 238. Apoi, o întreagă pleiadă de preoţi şi 
diaconi se numără printre semnatarii unei petiţii prin care membrii Adunării erau rugaţi să 
respecte dorinţele Adunărilor ad-hoc. Vezi: „Petiţia mai multor cetăţeni către Adunarea 
electivă a Moldovei, din 30 decembrie 1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, pp. 311-314. 
107 „Adresa Nr. 484 a Căimăcămiei Moldovei către Mitropolitul Moldovei, 27 decembrie 
1858”, în: Acte şi documente…, vol. VIII, p. 165. 
108 „Proces verbal Nr. III al Adunării Elective a Moldovei, 2 ianuarie 1859”, în: Acte şi 
documente…, vol. VIII, pp. 232-235. 
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Totuşi, şedinţa din 4 ianuarie se deschide sub preşedinţia 
arhipăstorului Bisericii din Moldova, iar la 5 ianuarie 1859 mitropolitul 
Sofronie, „sculându-se în picioare, declară că ziua pentru a se alege domnul 
ţării a sosit”,109 iar după exprimarea unui puternic sentiment de apreciere – 
„Să trăiască Mitropolitul!” – citeşte formula jurământului: „Juraţi că, în 
votul ce aveţi a da, nu veţi fi povăţuiţi de nici o privire de interes personal, 
de nici o îndemnare sau înrâurire străină, de nici o părtinire, şi că nu veţi 
avea dinaintea ochilor voştri decât binele Principatelor Unite şi viitorul 
naţiei române”.110 Apoi, fiecare deputat, sărutând Evanghelia şi Sfânta 
Cruce, a rostit cu voce tare: „Jur şi Dumnezeu să-mi fie întru ajutor!”, apoi 
au votat. Ierarhul a adus la sfărşit acelaşi vot, căci „unde este turma va fi şi 
păstorul”, deci „votez şi subscriu pentru domnul colonel Alexandru Ioan 
Cuza, pentru domnul stăpânitor al Moldovei”.111 

b) Deputaţii clerului din Ţara Românească şi alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor unic 

Spre deosebire de Moldova, majoritatea mandatelor din Ţara 
Românească a fost deţinută de gruparea conservatoare. Din partea clerului, 
mitropolitul şi episcopii sufragani – Calinic al Râmnicului, Filotei al 
Buzăului şi Climent al Argeşului – erau membri de drept. Episcopul Filotei 
al Buzăului rămâne un perseverent susţinător al cauzei române, iar pentru 
acest patriotism, în ziua de 13 ianuarie 1859 deputaţii Buzăului adresează 
către „misionarul Evangheliei şi părintele naţiei” un cuvânt de 
recunoştinţă.112 

În zilele precedente alegerilor au avut loc arestări în rândul 
populaţiei, Guvernul îngrijorându-se de revoltele ţăranilor ce intenţionau să 

 
109 Despre ziua alegerii domnitorului în Moldova a se vedea: CRISTIAN PREDA, Rumînii 
fericiţi: vot şi putere de la 1831 până în prezent, Editura Polirom, Iaşi, 2011, p. 63; 
Mitropolitul Sofronie a deschis întrunirea rugând „pe milostivul Dumnezeu să ne lumineze 
şi să ne povăţuiască  spre a nimeri cu ale noastre voturi pe acela din candidaţi carele mai 
mult merită încrederea obştească”. Vezi: Acte şi documente…, vol. VIII, p. 342. 
110 Acte şi documente…, vol. VIII, p. 342. Este cunoscut faptul că în Adunarea din Moldova 
mişcarea naţională obţinuse majoritatea mandatelor. 
111 CRISTIAN IONESCU, Regimul politic în România, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, 
p. 320; Acte şi documente…, vol. VIII, pp. 342-343; DIMITRIE A. STURDZA, 
„Însemnătatea europeană a realizării definitive a dorinţelor rostite de Divanurile ad-hoc la 7 
şi 9 octombrie 1857”, în: Analele Academiei Române, Tom XXXIV, partea a II-a, 
Bucureşti, 1912, pp. 18-20 (extras din procesul verbal al şedinţei Adunării Elective a 
Moldovei, 5 ianuarie 1859). 
112 „Discursul adresat Episcopului Eparhiei Buzău, Filotei, la prezentarea aleşilor deputaţi ai 
acestui district, 13 ianuarie 1859„ în: Acte şi documente…, vol. VIII, pp. 456-457. 
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vină la Bucureşti. Din acest motiv, în ajunul scrutinului, arhipăstorul 
Valahiei a adresat bucureştenilor un îndemn la comportament paşnic.113  

În sfârşit, deschiderea oficială a lucrărilor Adunării Elective din Ţara 
Românească, sub preşedinţia mitropolitului Nifon, a avut loc la 22 ianuarie 
1859, după un program stabilit în prealabil. La orele 9 dimineaţa deputaţii, 
în haine de gală, s-au adunat la Mitropolie pentru a participa la un Te-Deum 
săvârşit de mitropolit şi episcopi. De altfel, la porunca mitropolitului toate 
bisericile din ţară au săvârşit un Te-Deum în prezenţa funcţionarilor 
publici.114 Spre exemplu, Protopopul Nicolae Constantinescu, din oraşul 
Piteşti rosteşte în catedrală o rugăciune cu reverberaţii pe termen lung.115 

Exprimarea opţiunii în şedinţa din 24 ianuarie a avut loc după apelul 
nominal, întocmai ca în Moldova, însă votul a fost secret. Alexandru Ioan 
Cuza a fost ales în unanimitate domn şi al Ţării Româneşti. Mai târziu, la 
venirea în Bucureşti a făcut un jurământ asemănător cu cel pe care îl făcuse 
în Moldova: „Jur în numele Prea Sfintei Treimi şi în faţa ţării că voi păzi cu 
sfinţenie drepturile şi interesele Principatelor Unite, că în toată Domnia Mea 
voi priveghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate, şi că nu voi avea 
înaintea ochilor Mei decât binele şi fericirea naţiei române. Aşa Dumnezeu 
şi compatrioţii Mei să-Mi fie întru ajutor!”116 Astfel, Marile Puteri au fost 
puse în faţa faptului împlinit.117 

  
Concluzii 
Având în componenţă o partidă unionistă majoritară, Adunările ad-hoc 

prezidate de mitropoliţii celor două ţări au adoptat dorinţele naţionale ale 
românilor la 7 şi 9 octombrie 1857. Cea mai importantă rezoluţie era unirea 
Ţării Româneşti cu Moldova.  

După Convenţia de la Paris (1858) Adunarea Electivă din Moldova 
era compusă dintr-o covârşitoare majoritate unionistă împreună cu doi din 
cei trei caimacami. În Ţara Românească, chiar dacă un singur caimacam era 
unionist, sub presiunea populaţiei s-a ajuns la unanimitate de voturi. Astfel, 
întrucât textul Convenţiei nu menţiona ca persoana candidată la funcţia de 

 
113 Documente privind Unirea Principatelor, vol. V, Documente interne (1858 -1859), 
volum întocmit de Acad. DAN BERINDEI (coord.), Elena Alexiu şi Apostol Stan, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2007, documentul 702, p. 701. 
114 „Programul deschiderii Adunării Obşteşti a Valahiei, publicat la 16 ianuarie 1859”, în: 
Acte şi documente…, vol. VIII, p. 484. 
115 „Rugăciune pentru deschiderea Adunării Naţionale, alcătuită de protopopul Nicolae 
Constantinescu din oraşul Piteşti şi rostită în catedrala acestui oraş la 22 ianuarie 1859”, în: 
Acte şi documente…, vol. VIII, p. 554. 
116 Textul jurământului la: IOAN LUPAŞ, Istoria Unirii Românilor, Fundaţia Culturală 
Regală „Principele Carol”, Bucureşti, 1937, p. 264. 
117 DAN BERINDEI, Politică externă şi diplomaţi..., p. 880. 
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domn din ambele Principate să fie diferită, Adunările Elective prezidate de 
cei doi mitropoliţi l-au ales pe Alexandru Ioan Cuza domnitor unic. 

Poziţia slujitorilor Bisericii Ortodoxe faţă de Unirea Principatelor a 
fost foarte importantă pentru a atrage susţinerea puterilor europene, pentru a 
menţine atmosfera efervescentă a Unirii şi pentru formarea opiniei publice. 
Atitudinea lor nu reclama doar „starea” socială din care făceau parte, ei 
pledând atât în numele lor cât şi în numele credincioşilor, în calitate de 
părinţi spirituali. Episcopul devenea un factor real în mersul treburilor şi 
exercita atât o influenţă morală indiscutabilă, cât şi una politică, aşa cum s-a 
dovedit din plin în împrejurările speciale din anii 1857-1859. Adeseori au 
existat momente în care clericii întocmeau documente unioniste, semnându-se 
pe diverse protestaţii sau chiar ieşind în stradă. În această perioadă, clerul 
ortodox român a dat răspuns în faţa evenimentelor istorice prin care treceau 
Principatele şi a rezistat „cu stoicism” numeroaselor presiuni şi tentaţii. 

 
Abstract: The Activity of the Romanian Orthodox Clergy as Deputies in 
the Ad-Hoc Divans and in the Elective Assemblies (Years 1857-1859) 
This study presents the contributions of the clergy from Danubian 
Principalities, at the debates of the ad-hoc Divans and of the Elective 
Assemblies, in the European context of the years 1857-1859. At the front of 
the pro-unionist activity were also the Orthodox clergy, with few 
exceptions. In 1858, during the discussion from the Paris Conference, the 
guarantor powers have emitted the Convention from Paris where it was 
decided to formally unify the Principalities and to organize separated 
elections. On the 5th and 25th of January, 1859, the Romanians from the two 
countries have decided to elect Alexandru Ioan Cuza as the unique ruler. 
The corespondence of the clergy deputies, that of the European diplomats, 
especially the reports recorded by Dimitrie A. Sturdza, clearly testifies to 
the contribution of the Romanian Orthodox Church at the establishing 
project of the the Romanian modern state. 
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Scriitorul bizantin Nikolaos Mesarites (sec. XIII) 
şi lucrarea sa Descrierea Bisericii Sfinţilor 

Apostoli din Constantinopol* 
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Introducere. Secolul al XIII-lea a fost unul al marilor schimbări în 

Imperiul Bizantin. Cruciada a IV-a a destrămat acest imperiu şi a dat o 
lovitură grea relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică. 
Devastarea Constantinopolului şi violenţele cruciaţilor din anul 1204 au 
lăsat urme neşterse în memoria ortodocşilor de acolo. În încercările de unire, 
discuţiile privind Filioque, cele privind folosirea azimei şi mai ales cele 
despre primatul papal, prin care Biserica Romei voia să îi supună pe clericii 
greci, nu au dus la niciun rezultat. Lăsând la o parte neînţelegerile de ordin 
dogmatic, cele două tabere se vor privi de acum înainte de fiecare dată cu 
suspiciune şi neîncredere. Imperiul Bizantin s-a fărâmiţat în regate mai mici, 
iar recucerirea Constantinopolului de mai târziu nu a mai putut să-i redea 
măreţia şi puterea. Din multe puncte de vedere, drumul ce a dus la dezastrul 
din anul 1453 a început în anul 1204, atunci când ce mai rămăsese din 
unitatea imperiului a fost pentru totdeauna dezintegrată. 

În acest context politic şi religios, în Constantinopol au trăit învăţaţi 
şi clerici ce au luptat pentru unitatea creştinismului. Unul dintre aceştia este 
Nikolaos Mesarites. El i-a reprezentat pe ortodocşi în discuţiile pe care 
aceştia le-au purtat, punându-şi talentul oratoric în slujba ortodoxiei. Însă 
dincolo de funcţiile sale în ierarhia clericală, sau de cele pe care le-a 
îndeplinit în administraţie, rămâne personalitatea lui Nikolaos Mesarites 
scriitorul. 

Opera lui Nikolaos Mesarites a fost târziu descoperită, în secolul al 
XIX-lea, iar scrierile sale nu au fost amănunţit studiate. Marile enciclopedii 
şi colecţii de texte bizantine patristice nu-l includ în listele lor, ci doar îl 
amintesc ocazional. Nikolaos Mesarites poate fi considerat un scriitor atipic, 

 
* Acest studiu a fost realizat la Şcoala Doctorală „Sfântul Nicodim” a Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă, Universitatea din Craiova, sub îndrumarea Pr. conf. univ. dr. CONSTANTIN 
BĂJĂU, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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datorită stilului său descriptiv, mai puţin întâlnit în literatura bizantină a 
epocii. Cea mai importantă scriere ce ne-a rămas de la el, Descrierea 
Bisericii Sfinţilor Apostoli, are o deosebită importanţă. Autorul îşi 
captivează cititorii prin frumuseţea expunerii scenelor pictate şi a 
mozaicurilor din marea biserică pierdută a creştinătăţii. Deoarece această 
biserică nu mai există în zilele noastre, Nikolaos Mesarites alegând să 
prezinte biserica printr-o descriere – ekfrasis, anticipează zilele în care 
cititorul va fi nevoit să facă apel la imaginaţie şi raţiune, pentru a înţelege 
ceea ce citeşte, deoarece nu mai are posibilitatea să vadă cu ochii săi 
imaginile descrise. 

Importanţa lucrărilor lui Nikolaos Mesarites este dată atât de stilul 
lor elaborat şi inovativ, cât şi de faptul că acestea sunt relatări ale unui 
martor ocular al evenimentelor epocii. Nikolaos Mesarites a îndeplinit de-a 
lungul timpului mai multe funcţii administrative, fiind printre altele şi 
Mitropolit al Efesului. Numele său apare în documentele care consemnează 
discuţiile purtate între greci şi latini, la începutul secolului al XIII-lea. 

Epoca în care trăieşte este zbuciumată. Ortodoxia luptă pentru 
existenţa sa, ameninţată atât de pericolul musulman, cât şi de Biserica 
Romano-Catolică, dornică să subordoneze clerul grec. Din fericire, 
ortodoxia bizantină are oameni devotaţi, ce vor apăra cu îndârjire 
adevărurile de credinţă. Printre ei se află şi Nikolaos Mesarites, care se 
dedică idealurilor ortodoxe şi, dând dovadă de profunde cunoştinţe 
dogmatice şi juridice, el ţine piept adversarilor. 

Cea mai importantă lucrare a sa, care a ajuns până la noi, Descrierea 
Bisericii Sfinţilor Apostoli din Constantinopol, are un dublu scop: să 
prezinte biserica, picturile şi toate dependinţele sale şi să scoată în evidenţă 
adevărurile dogmatice ce se ascund în spatele scenelor descrise. Scene ca 
Învierea, Pogorârea Duhului Sfânt, sau Euharistia, sunt exemple de care 
autorul se foloseşte pentru a scoate la lumină substratul teologic al fiecăreia. 
Astfel, cititorului nu-i este descris doar un tablou religios, ci îi sunt lămurite 
şi aspecte mai puţin cunoscute ale dogmelor formulate de sinoadele 
ecumenice. De asemenea, ereziile vechi şi noi sunt demontate prin 
expunerea, tot cu ajutorul imaginilor, a adevărurilor de credinţă. Nikolaos 
Mesarites îşi completează lucrarea de descriere a picturilor şi mozaicurilor 
ce conţin scene biblice, cu prezentarea Sfinţilor Apostoli şi a mormintelor 
împăraţilor, ce se găseau în biserică. Spaţiul înconjurător şi dependinţele 
bisericii nu sunt nici ele neglijate. 

Nikolaos Mesarites face dovada cunoştinţelor sale teologice şi prin 
numeroase trimiteri scripturistice, ce trec aproape neobservate, lăsând 
impresia că fac parte din text. Din când în când, câte un citat din literatura 
clasică, cum ar fi trimiterile la Odiseea sau Iliada, vine să demonstreze că 
autorul are o vastă cultură generală, ce o dublează pe cea teologică. 
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Descrierea Bisericii Sfinţilor Apostoli este un exemplu despre cum, cu 
ajutorul reprezentărilor iconografice, se pot explica adevărurile de credinţă 
ale ortodoxiei. 

Bizanţul în secolul al XIII-lea. Contextul politico - religios. Nu 
putem înţelege şi aprecia pe deplin rolul pe care Nikolaos Mesarites îl are în 
istorie şi valoarea scrierilor sale, fără să privim activitatea sa în contextul 
politic al epocii. În urma cruciadei a IV-a, vastul Imperiu Bizantin, peste 
care se întinsese puterea dinastiei comnenilor, s-a fragmentat în mai multe 
state greceşti. Nici latinii, a căror prezenţă şi acţiune în Peninsula Balcanică 
s-a revendicat de la o concepţie universalistă, concurentă celei bizantine, nu 
au fost capabili să restaureze, în folosul lor, unitatea sfărâmată. Acţiunea 
lor nu a făcut decât să complice considerabil mozaicul politic al regiunii.2 În 
secolul al XIII-lea, statul bizantin traversa o situaţie de criză. Între Răsărit şi 
Apus existau mai multe diferenţe în problemele religioase, cea mai 
importantă fiind cea legată de pretenţia papalităţii la jurisdicţie universală. 
Schisma ce separase în 1054 cele două Biserici acum se adâncea mai mult 
ca oricând. Contextul politic nu putea fi separat de cel religios. Unii împăraţi 
bizantini erau deschişi apusenilor, dar cetăţenii de rând ai Imperiului nu-i 
priveau cu ochi buni, deoarece ei erau cei care suferiseră cel mai mult de pe 
urma armatelor cruciate. 

Cruciada a IV-a este un fenomen complex, în care se întâlnesc cele 
mai diverse interese şi sentimente: sentimentul religios foarte înalt, nădejdea 
în răsplata vieţii viitoare, râvna lucrului duhovnicesc şi împlinirea 
obligaţiilor asumate faţă de cruciadă, toate acestea s-au amestecat cu dorinţa 
de aventură şi câştig, cu pasiunea pentru călătorie şi cu obiceiul feudal de a 
trăi viaţa în război. Preponderenţa intereselor materiale şi a sentimentelor 
lumeşti faţă de cele religioase şi spirituale, care s-a făcut simţită în timpul 
cruciadelor anterioare, a fost foarte evidentă în timpul celei de a IV-a. Acest 
lucru a fost demonstrat de cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi şi 
de înfiinţarea Imperiului Latin de răsărit.3 

În 13 aprilie 1204, cruciaţii au reuşit să pună stăpânire pe 
Constantinopol. Soldaţilor lor li s-a spus că pot jefui oraşul în următoarele 
trei zile. Cruciaţii şi veneţienii au intrat triumfători în oraş, pretinzând 
Imperiul prin dreptul la cucerire.4 Devastarea Constantinopolului nu are 
corespondent în istorie. Timp de nouă secole, marele oraş fusese capitala 

 
2 ŞERBAN PAPACOSTEA, Românii în secolul al XIII-lea. Între Cruciadă şi Imperiul 
Mongol, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 12. 
3 ALEKSANDR VASILIEV, Istoria Imperiului bizantin, Studiu introd. de Ionuţ-Alexandru 
Tudorie, trad. de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurenţiu 
Nazaru, Ed. Polirom, Iaşi, 2010, p. 433. 
4 WARREN TREADGOLD, O scurtă istorie a Imperiului Bizantin, trad. de Mirella 
Acsente, Ed. Artemis, Bucureşti, 2003, p. 209. 
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civilizaţiei creştine. Era plin cu opere de artă, care supravieţuiseră de pe 
vremea Greciei antice şi de capodopere ale propriilor săi meşteşugari 
desăvârşiţi. Veneţienii cunoşteau valoarea unor asemenea lucruri. De câte 
ori s-a ivit ocazia, au pus mâna pe comori şi le-au dus să împodobească 
bisericile şi palatele oraşelor lor. Francezii şi flamanzii erau mânaţi de 
dorinţa de a distruge. Nici mănăstirile, nici bisericile şi nici bibliotecile nu 
au fost cruţate. Scenele de jaf au durat mai bine de trei zile.5 

După anul 1204 au continuat să existe trei state greceşti 
independente. Imperiul de la Niceea, sub conducerea dinastiei Lascarizilor, 
aflat în partea apuseană a Asiei Mici, între formaţiunile latine din Asia Mică 
şi teritoriile Sultanatului de Iconiu sau Rum, stăpânind şi o parte a ţărmului 
Mării Egee, era cel mai mare stat grecesc independent şi rivalul Imperiului 
Latin. Apoi, în partea apuseană a Peninsulei Balcanice, în Epir, a fost 
întemeiat Despotatul de Epir, sub conducerea dinastiei Comneno-Angelilor. 
În fine, mult mai departe, pe ţărmul sud-estic al Mării Negre, fusese înfiinţat 
în 1204 Imperiul de Trabizonda, sub conducerea dinastiei „Marilor 
Comneni”. Lumea grecească de la începutul secolului al XIII-lea era 
reprezentată de cele trei „Grecii”: una pontică – Trebizonda, alta anatoliană 
– Niceea şi, în sfârşit, cea de-a treia, balcanică, Epirul. Acestea îşi vor 
disputa, de-a lungul primei jumătăţi a secolului al XIII-lea, supremaţia în 
cadrul lumii greceşti, pentru a deveni nucleul necesar coagulării unei 
mişcări puternice antilatine. Niceea reprezenta centrul politic şi eclesiastic al 
lumii bizantine exilate din Constantinopol după cruciada a IV-a.6 

Nikolaos Mesarites, alături de alţi mari învăţaţi ai vremii, avea să se 
alăture Imperiului de la Niceea şi idealurilor Lascarizilor. Căderea 
Constantinopolului a fost comparată cu „captivitatea babiloniană” şi toţi 
împăraţii niceeni sunt reprezentaţi ca fiind conducătorii a căror datorie este 
să reîntoarcă poporul în Constantinopol.7 

După ce latinii nu au ajuns în Răsărit la nicio unitate politică, ei nu 
au ajuns nici la vreuna religioasă, căci aceste trei state greceşti au rămas 
credincioase învăţăturii şi practicii Bisericii greceşti răsăritene. Astfel, din 
punctul de vedere politic al papei, ei erau schismatici. Niceea îi displăcea în 
mod deosebit papei. Acolo episcopul grec, nerecunoscându-l pe patriarhul 
latin din Constantinopol, se intitula pe sine însuşi patriarh al 

 
5 STEVEN RUNCIMAN, Istoria Cruciadelor. Vol. III. Regatul Acrei şi cruciadele târzii, 
trad. de Ovidiu Cristea, Marian Coman, Ed. Nemira, Bucureşti, 2015, p. 138. 
6 CONSTANŢIU DINULESCU, Criza bizantină a secolului XIII – între moştenirea 
imperială şi fărâmiţarea medievală, în „Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie”, 
Anul XVII, Nr. 1 (21) (2012), p. 17. 
7 SAVVAS KYRIAKIDIS, Warefare in Late Byzantium, 1204-1453, Ed. Brill, Leiden-
Boston, 2011, p. 16. 
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Constantinopolului. În plus, grecii din Imperiul latin nu au adoptat credinţa 
romană. Ocuparea militară a ţării nu a însemnat şi unirea religioasă.8 

Speranţele papei Inocenţiu al III-lea şi laudele înfumurate ale 
cruciaţilor, cum că ar fi pus capăt schismei şi ar fi unit Biserica, nu s-au 
concretizat niciodată. În schimb, barbaria lor a lăsat amintiri de neuitat. 
Întreaga mişcare cruciată a înveninat relaţiile. De acum înainte, indiferent ce 
au încercat să obţină câţiva principi, în inimile creştinilor din Răsărit 
schisma era totală, iremediabilă şi definitivă.9 Percepţia generală a 
populaţiei bizantine era una negativă în ceea ce privea o posibilă unire a 
Bisericilor. Populaţia bizantină nu putea uita comportamentul latinilor din 
timpul cruciadelor. 

Ostilitatea faţă de latini, de la cei mai educaţi oameni din 
Constantinopol şi până la ţăranii simpli, a crescut, iar polemica religioasă a 
cunoscut o puternică radicalizare. Pentru majoritatea bizantinilor, latinii au 
devenit, în urma cruciadelor, o ameninţare fizică mai degrabă decât una 
spirituală. Ideea şi fenomenul de cruciadă, aşa cum le concepea Occidentul, 
au rămas absolut de neînţeles pentru bizantini, din motive care îşi aveau 
originea în cele mai vechi tradiţii ale Bisericii Ortodoxe şi ale statului 
bizantin. Cruciada, chiar dacă se dorea un război sfânt, fiindcă era 
declanşată de papă, însemna, pentru bizantini, în primul rând semnul 
uzurpării puterii imperiale, venind din partea autorităţii spirituale, care 
comitea astfel un cvasi-sacrilegiu.10 

În anul 1204, un legat pontifical a făcut prima încercare de a obţine 
consimţământul clerului grec pentru recunoaşterea papei drept şeful suprem 
al Bisericii. Negocierile s-au purtat în Biserica Sfânta Sofia, la 
Constantinopol, şi nu au dus la niciun rezultat. Un rol foarte important în 
aceste negocieri l-a jucat Nikolaos Mesarites, ulterior mitropolit al Efesului. 
Negocierile au continuat în anii 1205-1206. Nicola de Otranto, abate de 
Casole, în Italia sudică, a participat la acestea în calitate de interpret. 
Susţinând opinii ortodoxe, a recunoscut, ca întreaga Biserică a Italiei 
meridionale din acea epocă, primatul papal şi a fost un adept al unirii. 
Situaţia clerului grec a devenit chiar mai complicată când, în anul 1206, 
Ioan al X-lea Camateros, patriarhul Constantinopolului, a murit în Bulgaria, 
unde se refugiase din faţa cruciaţilor. Cu permisiunea împăratului Henric, 
clerul grec din imperiul latin s-a adresat lui Inocenţiu al III-lea pentru 
autorizarea alegerii unui nou patriarh şi Henric le-a îngăduit să-şi aleagă 
patriarhul, cu condiţia de a recunoaşte supremaţia papei. Dar grecii nu au 

 
8 ALEKSANDR VASILIEV, op. cit., p. 447. 
9 STEVEN RUNCIMAN, op. cit., p. 146. 
10 HÉLÉNE AHRWEILER, Ideologia politică a Imperiului Bizantin, trad. de Cristina 
Jinga, Ed. Corint, Buc., 2002, p. 74. 
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dorit nici subordonarea faţă de Sfântul Scaun, nici reconcilierea cu acesta. 
Din acest motiv, nu s-a ajuns la niciun rezultat în disputa purtată la 
Constantinopol în acelaşi an (1206), când în fruntea latinilor stătea 
patriarhul latin Tommaso Morosini, iar Nikolaos Mesarites îi conducea pe 
greci. Atunci grecii din imperiul latin au început să se îndrepte către Teodor 
II Lascaris. În 1208 a fost ales la Niceea un nou patriarh ortodox, Mihail 
Autoreianos, care l-a încoronat pe Teodor II Lascaris împărat de Niceea. 
Acest fapt a avut o importanţă capitală nu numai pentru Niceea, ci şi pentru 
grecii din Imperiul latin. 

După anul 1204, credinţa că latinii sunt fraţi creştini s-a pierdut, 
chiar şi în cercurile pro-latine. Perioada ce a urmat poate fi caracterizată ca 
fiind una a numeroaselor încercări de unire, fiecare dintre ele fiind sortită 
eşecului. O listă a „erorilor” latinilor circula peste tot. Această listă 
cuprindea nu numai chestiunile teologice şi neînţelegerile dogmatice ca 
Filioque, azimele sau ritualurile liturgice, dar şi modul dezgustător în care 
latinii mâncau sau se îmbrăcau.11 Pentru oamenii simpli ce locuiau în 
capitală, acestea întăreau sentimentul că tot ceea ce vine din Apus este 
inferior şi rău, dar pentru conducerea Bisericii Ortodoxe problemele erau de 
fapt mult mai profunde. Trebuia să se găsească o soluţie viabilă ca şi latinii 
să fie incluşi în marea Biserică a lui Hristos, chiar dacă aceştia aveau 
obiceiuri şi haine ce pentru bizantini păreau ciudate. Din sfera 
controverselor de dogmă, apanaj al unui grup restrâns de doctrinari, 
antagonismul se extindea acum la ritual, accesibil maselor largi de aderenţi ai 
celor două confesiuni. 

Imperiul de la Niceea avea propriul patriarh ortodox grec, care, 
avându-şi reşedinţa la Niceea, a continuat să poarte titlul de patriarh de 
Constantinopol. Primul suveran niceean, Teodor II Lascaris, nu a fost 
recunoscut de către papa Inocenţiu al III-lea drept împărat, nici măcar drept 
despot, scrisoarea papei conţinând doar formula de adresare: „nobilului 
bărbat Teodor Lascaris” (nobili viro Theodoro Lascari).12 

Imperiul de la Niceea a reuşit salvarea Bisericii Ortodoxe şi a 
patriarhului ortodox şi le-a restabilit la Constantinopol. Proiectul unirii nu a 
avut vreun succes pe durata Imperiului niceean, în primul rând din cauza 
faptului că exista o concepţie despre unire fundamental deosebită la cele 
două Biserici. Prin unire, Biserica romană înţelegea supunerea totală şi 
necondiţionată, intrarea sub obedienţa romană, iar Biserica bizantină nu 

 
11 TIM M. KOLBABA, Byzantine Perceptions of Latin Religious „Errors”, Themes and 
Changes from 850 to 1350, în The Crusades from the Perspective of Byzantium and the 
Muslim World, Ed. Dumbarton Oaks, Washington DC, 2001, p. 142. 
12 INOCENŢIU al III-lea, Scrisori, XI, 47, în PL CCXV, col. 1372. 
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cunoştea alt mijloc decât Sinodul Ecumenic, în care să fie discutate 
chestiunile controversate.13 

Cruciada a IV-a a distrus multe manuscrise şi a dus la dispariţia 
şcolilor din Constantinopol, unde se formaseră demnitarii laici şi eclesiastici 
ai imperiului. Guvernul mai mic şi mai sărac de la Niceea, ca şi celelalte 
conduceri greceşti, putea susţine un număr mult mai redus de demnitari, 
şcoli, dascăli, cărturari şi artişti decât Imperiul Bizantin de dinainte.14 

Mişcarea literară a epocii Imperiului de la Niceea ocupă un loc de 
mare însemnătate în istoria generală a culturii bizantine. Centrul care se 
crease la curtea împăraţilor niceeni a devenit focarul de cultură care, în 
mijlocul divizării politice, al luptelor violente şi al dezordinii interne, a 
salvat, a protejat şi a perpetuat realizările primei Renaşteri elenice din epoca 
Comnenilor, pentru a face posibilă, mai târziu, apariţia celei de a doua 
Renaşteri culturale elenice, sub Paleologi. Niceea a constituit un pod între 
prima Renaştere şi a doua. 

Nikolaos Mesarites - viaţa şi opera sa. S-a născut în anul 1163, sau 
în 1164, în Constantinopol, cum aflăm din lucrările sale, într-o familie de 
birocraţi educaţi, care au ocupat funcţii nu de mare importanţă în 
administraţie. Făcând parte dintr-o aşa - zisă clasă mijlocie a aristocraţiei şi 
bucurându-se probabil de o oarecare bunăstare financiară, tatăl său a reuşit 
să obţină accesul la diferite funcţii în administraţie. Din această postură, şi-a 
putut permite să asigure fiilor săi posibilitatea de a studia la şcolile bizantine 
ale vremii şi de a le oferi un viitor la curte.15 Ioan era al şaptelea fiu al 
familiei, iar Nikolaos al optulea.16 Fiind mai mic decât fratele său, Nikolaos 
se poate să fi dezvoltat un complex de inferioritate faţă de fratele său, ce se 
poate observa şi din discursul rostit la moartea lui. Cu toate că tatăl lor îi 
pregătise pentru a-i urma în funcţiile administrative, Ioan va alege viaţa 
isihastă, în locul favorurilor conducătorilor bizantini. Familia se va implica 
în disputele politice ale vremii, fiind când în lumină, când riscând să-şi 
piardă poziţia, în funcţie de victoriile sau înfrângerile taberei pe care o 
susţineau. Ca şi alte familii bizantine din această perioadă tulbure, urcuşurile 
şi coborâşurile familiei Mesarites sunt strâns legate de luptele pentru putere 
dintre pretendenţii la tronul de împărat al imperiului. 

 
13 STEVEN RUNCIMAN, Teocraţia Bizantină, trad. de Vasile Adrian Carabă, Ed. Nemira, 
2012, p. 144; LOUIS BRÉHIER, Civilizaţia Bizantină, trad. de Nikolaos Spincescu, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1994, p. 404. 
14 WARREN TREADGOLD, op. cit., p. 260. 
15 MICHAEL ANGOLD, Nicholas Mesarites, His Life and Works (in Translation), seria: 
Translated Text for Byzantinist, Ed. Liverpool University Press, Liverpool, 2017 (prescurtat 
MA), p. 3. 
16 ALEXANDER KAZHDAN, SIMON FRANKLIN, Studies on Byzantine Literature of the 
Eleventh & Twelfth Centuries, Ed. Cambridge University Press, Paris, 1984, p. 237. 
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Nu există date despre anii de început ai carierei sale. Legătura pe 
care Nikolaos Mesarites o are cu viitorul patriarh Ioan Camateros îl ajută cu 
siguranţă în ascensiunea sa profesională. Nikolaos Mesarites a fost hirotonit 
diacon în Biserica Sfânta Sofia, intrând în elita clerului patriarhal. În anul 
1200, în timpul revoltei de la palat, ocupa o importantă funcţie eclesială la 
Biserica Sfânta Sofia şi este skevofilax17 (sacristan sau custode) la Biserica 
Sfintei Fecioare din Pharos, care se afla în imediata apropiere a 
apartamentelor imperiale în Marele Palat. De asemenea, a desfăşurat o 
susţinută activitate didactică şi a îndeplinit mai multe funcţii juridice şi 
administrative. Revenirea în prim plan a lui Alexios Comnenul a însemnat şi 
o revigorare în viaţa familiei Mesarites. Pe lângă slujba importantă primită 
de către Nikolaos şi fratele acestuia, Ioan, se bucura de o poziţie 
privilegiată, fiind consilierul spiritual şi duhovnic al împăratului.18 Nikolaos 
a rămas în Constantinopol după cucerirea acestuia de către cruciaţi, în anul 
1204 şi pentru o perioadă a servit ca legătură între clerul grec din oraş şi 
curtea de la Niceea. 

Cruciada a IV-a avea să curme situaţia înfloritoare a familiei 
Mesarites. Nikolaos, dezorientat şi stupefiat de evenimentele cărora le era 
martor, cu greu avea să-şi revină, drama prin care treceau familia şi 
apropiaţii săi adăugându-se situaţiei generale dezastruoase a ortodocşilor. 
Lumea pe care o cunoşteau şi o iubeau nu mai exista. 

După moartea fratelui, îl întâlnim pe Nikolaos Mesarites la Niceea, 
unde a fost numit refendarios patriarhal,19 implicându-se în discuţiile dintre 
ortodocşii din Constantinopol şi curtea de la Niceea, cu privire la alegerea 
unui nou patriarh.20 În anul 1208, când Mihail Autoreianos a fost ales 
patriarh, Nikolaos Mesarites a fost recompensat pentru eforturile sale, de 
acum înainte asumându-şi rolul de intermediar între împărat şi patriarh. 
Numit mitropolit de Efes, se implică în continuare atât în disputele interne – 
rolul autoritar pe care împăratul îl exercită în relaţie cu biserica, cât şi în 

 
17 Skevofilax – cel care se ocupă cu păstrarea obiectelor de cult şi a veşmintelor preoţeşti – 
HENRY GEORGE LIDDELL, ROBERT SCOTT, A Greek–English Lexicon. With a 
revised Supplement, Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart JONES, with 
the assistance of Roderick Mckenzie, and with the co-operation of many scholars, ed. 9, Ed. 
Clarendon Press, Oxford, 1996. 
18 MA, p. 8. 
19 Un funcţionar de stat sau eclesial. Refendarios patriarhal era un cleric, în mod normal un 
diacon, care servea ca legătură între patriarhul Constantinopolului şi curtea imperială, una 
dintre atribuţiile sale principale fiind aceea de a transmite documentele patriarhale la Palat. 
De asemenea, îndeplinea un rol cheie în ceremoniile la care participau atât patriarhul, cât şi 
împăratul şi era responsabil cu prezentarea noilor mitropoliţi şi egumeni împăratului – 
ALEXANDER P. KAZHDAN (coord.), The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. I, II, III, 
Ed. Oxford University Press, New York – Oxford, 1991. 
20 MA, p. 11. 
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cele externe – negocierile cu ortodocşii din Constantinopol şi cu latinii. 
Loialitatea sa faţă de împărat şi de guvernul niceean din exil îl propulsează 
în fruntea delegaţiei ce purta negocieri cu legatul papal. În 1216 este delegat 
să conducă organizarea alegerii unui nou patriarh, ultimele ştiri despre el 
provenind din acelaşi an, probabil murind la scurt timp după aceea. În orice 
caz, după anul 1216, probabil în 1224 sau 1225, când în scaunul 
mitropolitan din Efes apare un alt nume.21 Importanţa sa istorică este dată 
atât de rolul pe care l-a jucat în înfiinţarea patriarhiei ortodoxe în exil, cât şi 
de rolul pe care l-a avut prin poziţia sa de susţinere a instituţiei monarhice în 
organizarea Imperiului de la Niceea. 

Cea mai mare parte a lucrărilor lui Nikolaos Mesarites se găseşte în 
două manuscrise din Biblioteca Ambroziană (Codicele F96 şi F93). Un scurt 
istoric al cercetării ştiinţifice cu privire la opera lui Nikolaos Mesarites are 
ca punct de plecare descoperirea unei părţi din manuscrisul ce conţinea 
Descrierea Bisericii Sfinţilor Apostoli în Biblioteca din Milano, de către 
August Heisenberg, spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Atunci când 
descoperirea a fost făcută publică, reprezentanţii bibliotecii au realizat că şi 
un alt manuscris conţine părţi ale aceleiaşi lucrări. Heisenberg a editat şi 
transcris textul, mai apoi publicându-l cu titlul Grabeskirche und 
Apostelkirche, Zwei Basiliken Konstantins; Untersuchungen zur Kunst und 
Literatur des ausgeltenden Altertums.22 

Profesorul Glanville Downey prezintă în anul 1957 o traducere în 
limba engleză a textului cu titlul: Nikolaos Mesarites: Description of the 
Church of the Holy Apostles at Constantinople.23 Alături de traducere şi 
textul grec, Downey adaugă scurte comentarii proprii şi prezintă diferenţele 
dintre textul prezentat de Heisenberg şi textul consultat din Codicele 
Ambrosian. Diferenţele sunt minore, mai degrabă mici greşeli de redactare, 
fără să afecteze în vreun fel traducerea textului.  În anul 2011, Beatrice 
Daskas îşi susţine teza de doctorat cu titlul Nicola Mesarite, Descrizione 
della Chiesa dei Santi Apostoli a Constantinopoli. Traduzione, introdutione, 
commento24 la Universitatea din Milano. Beatrice Daskas prezintă alături de 
traducerea în limba italiană şi un comentariu propriu, adăugând la rândul său 

 
21 JULES PARGOIRE, Les métropolites d'Éphèse au XIIIe siècle, în Échos d'Orient, vol. 8, 
nr. 54, 1905. pp. 286-290. 
22 AUGUST HEISENBERG, Grabeskirche und Apostelkirche, Zwei Basiliken Konstantins. 
Untersuchungen zur Kunst und Literatur des ausgeltenden Altertums, Ed. J.C. Hinrichs, 
Leipzig, 1908 (prescurtat AH).  
23 GLANVILLE DOWNEY, Nikolaos Mesarites: Description of the Church of the Holy 
Apostles at Constantonople, în Revista „Transactions of the American Philosophical 
Society”, Philadelphia, 47, (1957), Nr. 6 (prescurtat GD). 
24 BEATRICE DASKAS, Nicola Mesarite, Descrizione della Chiesa dei Santi Apostoli a 
Constantinopoli. traduzione, introdutione, commento (Teză de doctorat, Università Degli 
Studi di Milano, 2010/2011) (prescurtat BD). 
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şi versiunea în limba greacă. De curând, în anul 2017, Michael Angold 
reuneşte într-un singur volum toate scrierile lui Nikolaos Mesarites, cu titlul: 
Nicholas Mesarites, His Life and Works (in Translation).25 Autorul prezintă 
o traducere în limba engleză a textelor, alături de note şi scurte comentarii, 
fără a mai publica şi textul grec. Menţionăm că în afara acestor lucrări 
principale, ce tratează pe larg viaţa şi opera lui Nikolaos Mesarites, mai pot 
fi semnalate – foarte rar – şi alte studii şi articole de mai mică întindere, ce 
tratează tangenţial această temă, fără a detalia sau exploata în amănunt 
subiectul. De cele mai multe ori, întâlnim scurte trimiteri la lucrările 
cercetătorilor citaţi mai sus. În limba română subiectul nu s-a bucurat de 
interes.26 

Lucrările lui Nikolaos Mesarites au constituit iniţial un codex unic, 
copiat în secolul al XIII-lea, ce cuprindea: un necrolog scris la moartea 
fratelui său; în acestă lucrare erau incluse şi două scrisori ale fratelui său 
Ioan către papa Inocenţiu al III-lea (prima dintre scrisori conţine 
nemulţumirile clerului ortodox cu privire la latini şi politica lor, iar cea de-a 
doua, relatarea discuţiilor privind unirea Bisericilor, purtate cu legatul 
papal); un alt encomion, scris la moartea lui Alexios III Angelos; Descrierea 
Bisericii Sfinţilor Apostoli; Revolta lui Ioan Comnenul (lucrare în care este 
descrisă o conspiraţie ce a avut loc la Palat, nu cu mult timp înainte de 
cucerirea Constantinopolului); mai multe scrisori (majoritatea adresate 
împăratului Teodor II Lascaris, la care se adăugă documente din care reiese 
rolul jucat de Nikolaos Mesarites în înfiinţarea patriarhiei din exil); două 
predici; trei documente sinodale; o versiune a vieţii Sfântului Modestus.27 O 
ediţie completă a lucrărilor a fost planificată a fi realizată de către August 
Heisenberg, dar proiectul său nu a fost terminat, unele lucrări rămânând 
nepublicate.28 

Scrierile sale nu sunt la fel de voluminoase din punct de vedere al 
conţinutului, dar surprind prin varietatea temelor abordate: relatarea unei 
revolte, descrierea unei biserici, discursuri funerare, omilii, vieţi de sfinţi, 
scrisori, toate scrise într-o manieră proprie, plină de dinamism. 

 
25 MICHAEL ANGOLD, Nicholas Mesarites, His Life and Works (in Translation), Ed. 
Liverpool University Press, Liverpool, 2017 (prescurtat MA). 
26 Important de menţionat este articolul lui N. Bănescu, publicat în „Revue Historique du 
Sud - Est Européen” (No. 4-6, Avril-juin, 1931, pp. 67-78), publicaţie al cărei director era 
Nicolae Iorga. N. Bănescu deplânge moartea lui Auguste Heisenberg, trece în revistă 
principalele realizări ale acestuia şi aminteşte vizita pe care a făcut-o în România. În articol, 
un spaţiu generos este alocat lucrărilor prezentate publicului larg de către Heisenberg, care 
îl au ca autor pe Mesarites, în principal descrierii Bisericii Sfinţilor Apostoli. 
27 MA, p. 15. 
28 ALEXANDER KAZHDAN, SIMON FRANKLIN, op. cit., p. 236. 
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Dintre scriitorii patristici, cel mai mult pare influenţat de Sfântul 
Grigorie de Nazianz, mergând până acolo încât include porţiuni largi din 
omiliile pascale ale acestuia în discursul său susţinut în faţa legatului 
papal.29 Nikolaos Mesarites, ca scriitor, aparţine unei şcoli care pune sub 
semnul întrebării valorile tradiţionale bizantine ale retoricii şi care încearcă 
să creeze noi principii ale esteticii. Discursurile sale diferă semnificativ de 
cele ale contemporanilor. Nikolaos Mesarites îşi păstrează întotdeauna 
atenţia aupra detaliilor, indiferent care sunt acestea. Pentru el, chiar şi cele 
mai mici detalii sau experienţe trebuie expuse cititorului. Structura 
naraţiunii lui este uneori improvizată, dar dinamică. Stilul său creativ şi 
diversificat ne ajută să vedem evenimentele secolului al XIII-lea într-o nouă 
lumină. Scrierile sale nu au un stil sofisticat, asemenea celui în care se 
exprimau scriitorii vremii, ci unul descriptiv şi elaborat, ce nu poate fi inclus 
cu uşurinţă în tipare. Şi tocmai de aceea este unul inedit şi interesant. 

Descrierea Bisericii Sfinţilor Apostoli din Constantinopol este cea 
mai importantă dintre scrierile păstrate ale lui Nikolaos Mesarites. Biserica 
Sfinţilor Apostoli, aproape cu nimic inferioară Sfintei Sofia în lux şi 
frumuseţe, era necropola basileilor bizantini şi a constituit prototipul 
Bisericii Sfântului Marcu din Veneţia, al Bisericii Sfântului Ioan din Efes şi 
Saint-Front din Périgueux, Franţa. După anul 1453, Patriarhul Ghenadie al 
II-lea al Constantinopolului nu a reuşit să păstreze glorioasa Biserică a 
Sfinţilor Apostoli, pe care sultanul a acordat-o iniţial ca sediu al 
Patriarhiei.30 Se ştie că biserica a fost distrusă de turci în 1453 şi că, pe 
amplasamentul ei, s-a construit moscheea lui Mahomed al II-lea Cuceritorul. 
Dată fiind dispariţia unui monument atât de important, descrierea lui 
Nikolaos Mesarites, fondată pe observaţia sa personală, are o însemnătate 
particulară.31 

După ce autorul ne oferă informaţii privind locaţia, ne prezintă 
ctitorii Bisericii, încercând să creeze o legătură între principalii împăraţi 
care au contribuit la construcţia sau la înfrumuseţarea şi restaurarea 
lăcaşului de cult. Aceştia sunt, în opinia sa, împăratul Constantin – cel care a 
pus fundaţia construcţiei, fiul acestuia Constantius – cel care a finalizat 
lucrările şi împărăteasa Teodora, soţia împăratului Iustinian – cel care, cel 
mai probabil, a reconstruit-o sau, în orice caz, cel puţin a restaurat-o. De 

 
29 MA, p. 20. 
30 ELIZABETH A. ZACHARIADOU, The Great Church in captivity, 1453-1586, în The 
Cambridge History of Christianity, Vol. 5. Eastern Christianity, Ed. Cambridge University 
Press, New York, 2006, p. 173. 
31 ALEKSANDR VASILIEV, op. cit., p. 529. 
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asemenea, biserica se poate să fi primit noi mozaicuri în timpul consolidării 
clădirii, ce a avut loc sub împăratul Vasile I (867-886).32 

În ce priveşte iniţiatorul acestui proiect, nu există dubii. Împăratul 
Constantin, consilierii lui creştini şi arhitecţii imperiali creează forme 
normative pentru arhitectura Bisericii creştine.33 Cu privire la împăratul care 
a finalizat construcţia, opiniile generale oscilează între Constantin cel Mare 
şi fiul său, Constantius. În cel mai bun caz, împăratul Constantin a avut la 
dispoziţie opt sau zece ani pentru a ridica unele construcţii din interiorul 
noului oraş. În această perioadă, Constantinopolul nu a fost terminat. Multe 
clădiri – biserici, palate, băi etc. – au fost finalizate de către succesorii săi.34 
Biserica este menţionată de mulţi autori, începând cu Eusebiu de Cezareea,35 
Sozomen,36 sau Procopius.37 Prima descriere detaliată a bisericii este făcută 
de către Procopius, imediat după reconstrucţia sa de către împăratul 
Iustinian; a doua de Constantin din Rhodos,38 la mijlocul secolului al X-lea; 
şi cea de a treia şi, de departe, cea mai detaliată, de Nikolaos Mesarites. 
Chiar dacă există şi o altă descriere a Bisericii, un poem de aproape o mie de 
rânduri, scris cu aproape două secole înainte de către Constantin din 
Rhodos, acesta nu este decât o enumerare convenţională a scenelor 
reprezentate în Biserică, cu o scurtă detaliere a evenimentelor ce sunt 
înfăţişate. Nikolaos Mesarites este mult mai emoţional şi mai implicat în 
descriere. Cei doi scriitori au două maniere diferite de abordare. 

Biserica Sfinţilor Apostoli era o biserică cruciformă, cu cupole peste 
compartimentul central şi peste cele patru braţe. La capătul estic avea un 
mausoleu circular, ce adăpostea mormintele lui Constantin cel Mare şi ale 
altor împăraţi. Între braţele estice şi cele nordice ale clădirii, împăratul 
Justinian a adăugat un alt mausoleu – de formă cruciformă – pentru el şi 

 
32 JOHN BECKWITH, The Art of Constantinople, Ed. Phaidon Publishers Inc, New York, 
1968, p. 63. 
33 CHARLES MATSON ODAHL, Constantin şi Imperiul Creştin, trad. în limba română de 
Mihaela POP, Ed. BIC ALL, Bucureşti, 2006, p. 140. 
34 HANS-GEORG BECK, The Rise of a New Capital in the East, în Age of Spirituality, Ed. 
Princeton University Press, New York, 1980, p. 29. 
35 EUSEBIU DE CEZAREEA, Viaţa lui Constantin cel Mare, în  colecţia „Părinţi şi 
Scriitori Bisericeşti”, vol. 14, studiu introd. de Prof. Dr. Emilian Popescu, trad. şi note de 
Radu Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991, IV, 57-59. 
36 SOZOMEN, Istoria bisericească, II, 34, în A Selected Library of Niceene and Post – 
Niceene Fathers of the Christian Church (ed. Henry Wace şi Philip Schaff), Ed. Parker and 
Company, Oxford, vol. I-XIV, 1886-1900, vol. II, 2, trad. în limba engleză de Chester 
Hartranft. 
37 PROCOPIUS, Despre zidiri, trad. în limba engleză de H. B. Dewing, Loeb Classical 
Library, Ed. Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1940. 
38 ÉMILE LEGRAND, Description des œuvres d’art et de l’église des Saintes Apotres de 
Constantinople. Poème en vers iambiques par Constantin le Rhodien, în Revue des études 
grecques, nr. 9, 1896. 
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pentru consoarta sa, împărăteasa Theodora, mausoleu ce a devenit loc de 
odihnă şi pentru alţi împăraţi. Până la sfârşitul erei bizantine, Biserica 
Sfinţilor Apostoli a rămas unul dintre marile monumente din 
Constantinopol. Biserici precum cea a Sfinţilor Apostoli, o Biserică formată 
din cinci domuri, au fost o mare atracţie.39 

Nu se poate spune cu exactitate motivul pentru care Nikolaos 
Mesarites compune această lucrare, deoarece paginile de început ale 
manuscrisului păstrat lipsesc. Atâta timp cât lucrarea se încheie cu un elogiu 
adus patriarhului Ioan X Camateros, este uşor de datat compunerea lucrării 
în timpul păstoririi acestuia. Nikolaos Mesarites se foloseşte de acest elogiu 
pentru a-l desemna pe patriarh ca fiind cel care pune capăt disputelor, pentru 
a sublinia rolul ce trebuia să-i fie acestuia recunoscut şi în controversele 
teologice ale vremii, cea mai importantă fiind cea legată de elementele 
euharistice. 

Caracterul particular al stilului literar al lui Nikolaos Mesarites poate 
fi uşor apreciat prin comparaţie cu alte lucrări scrise de contemporanii săi.40 
Lucrarea sa este o descriere, mai exact ekfrasis,41 aceasta fiind şi 
particularitatea principală a sa. Pentru a înţelege mai bine sensul a ceea ce 
înseamnă ekfrasis, dincolo de explicaţia oferită de dicţionar, este necesar să 
stabilim cu ce este deosebit acest procedeu literar faţă de altele, sau faţă de o 
descriere în sens general. Dacă prin ekfrasis înţelegem o descriere în 
mişcare, care implică şi capacitatea de percepţie a cititorului, trebuie să 
pricepem cum o descriere poate fi o reprezentare vizuală prin intermediul 
cuvintelor. Cum poate cineva să exprime în cuvinte o experienţă vizuală? 
Cu o varietate infinită de culori, spaţii, adâncimi, texturi, lumini şi umbre, 
pe care un simplu obiect o oferă.42 

Descrierile bisericilor au fost utilizate în mod tradiţional ca surse de 
informare pentru cititori, sau pentru reconstrucţia unor monumente, în 
măsura în care aceste descrieri reflectă realitatea. În cazul Descrierii 

 
39 Prima listă a relicvelor şi sanctuarelor din Constantinopol, despre care se ştie că a circulat 
în occident, este o traducere în limba latină a unei liste greceşti, cu numele de Anonymus 
Mercati. Este o lungă enumerare a celor mai importante biserici din Constantinopol şi a 
comorilor lor. La aceasta se adaugă câteva povestiri despre minunile înfăptuite de către 
relicvele respective. Acest text se poate să fi fost folosit asemenea unui ghid de călătorie – 
KRIJNIE N. CIGGAAR, Western travellers to Constantinople: the West an Byzantium, 
962-1204: cultural and political relations, Ed. E.J. Brill, Leiden, New York, Koln, p. 48. 
40 ALEXANDER P. KAZHDAN, ANN WHARTON EPSTEIN, Change in Byzantine 
Culture in The Eleventh and Twelfth Centuries, Ed. University of California Press Ltd, Berkeley 
– Londra, 1985, p. 218. 
41 Ekfrasis – o descriere, o lucrare descriptivă, cum ar fi descrierea unei opere de artă; de la 
verbul ekfrazo – a spune, a povesti, a relata. 
42 RUTH WEBB, The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in 
Ekphraseis of Church Builings, în „Dumbarton Oaks Papers”, 53, (1999), p. 59. 
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Bisericii Sfinţilor Apostoli, din cauza distrugerii totale a monumentului, 
aceasta este deosebit de importantă. Problemele care se ridică în acest caz 
sunt cele legate de gradul de obiectivitate de care ţine cont autorul, atunci 
când îşi compune descrierea şi cât de detaliată poate fi lucrarea. 

În invocarea Apostolilor, care precede descrierea interiorului 
Bisericii Sfinţilor Apostoli, autorul face explicită metafora monumentului 
verbal. Cu o rugăciune pentru inspiraţia divină, el se referă la compoziţia sa 
ca la o clădire, pe care şi-a luat sarcina să o construiască, având ca material 
cuvintele şi calităţile sale intelectuale. Dar mai apoi îşi defineşte munca sa 
ca fiind mai mult decât o simplă prezentare a Bisericii. Discursul şi însuşi 
procesul de compunere va permite autorului şi oricărui iubitor al Apostolilor 
să privească frumuseţea Bisericii cu mai multă acurateţe. Nikolaos 
Mesarites propune un dublu înţeles al discursului. Este, pe de o parte, o 
operă de artă de sine stătătoare şi, pe de altă parte, un adaos la clădirea 
concretă la care face referinţă. Aşadar, este cu mult mai mult decât o 
descriere literară statică a unui monument, pentru că în compoziţie şi 
relatare are loc un proces care implică atât autorul, cât şi cititorii. Aceste 
remarci sugerează că autorul este capabil să construiască în cuvinte un 
echivalent cu monumentul pe care îl descrie. Cuvântul are propriile sale 
moduri de lucru, care diferă foarte mult de artele vizuale şi poate fi uneori 
prea sărac, dar alteori poate să ajute la o mai bună înţelegere, întregind astfel 
opera de artă. Prin ekfrasis se poate adăuga edificiului o dimensiune 
temporală, sau se poate evoca ceea ce este absent şi nu poate fi perceput 
doar prin simţuri. 

Scopul ekfrasis în retorică nu a fost acela de a oferi o relatare 
completă şi exactă a unui anumit obiect static, ci mai degrabă a încercat să 
transmită efectul pe care percepţia acestui obiect îl are asupra privitorilor. 
Autorul a urmărit în primul rând să apeleze la imaginaţia cititorilor, adesea 
prin utilizarea unor imagini generale, care să corespundă experienţei 
cititorilor, în loc să ofere o descriere verbală precisă. Limbajul folosit face 
apel la percepţia cititorului, îl face pe acesta să se simtă ca şi cum ar fi de 
faţă şi ar vedea scena descrisă. Exprimarea în concepţia clasică a descrierii, 
prin urmare, pune accentul pe utilizarea limbajului, pentru a reprezenta nu 
numai aspectul sensibil al subiectului, ci şi caracteristicile sale mai generale, 
inteligibile.43 

Prin acest procedeu, Nikolaos Mesarites ne arată cum tehnicile 
retorice pot contribui la prezentarea interiorului Bisericii ca pe o vedere ce 
depăşeşte experienţa umană obişnuită şi poate servi mai degrabă la o 
descoperire decât la o ascundere. Nikolaos Mesarites este cel mai explicit 
autor al acestui gen. Până să treacă la descrierea interiorului, el explică 

 
43 IBIDEM, p. 64. 
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cititorilor că ochii simţurilor trebuie să fie ajutaţi de ochii minţii în mod 
progresiv şi să scoată în evidenţă misterele şi locurile secrete. Pe măsură ce 
Nikolaos Mesarites se deplasează între două imagini în descrierea sa, el se 
mişcă de asemenea, în timp, de la un eveniment la altul. Astfel, relatarea 
vieţii lui Hristos este reluată în cadrul unei mişcări fictive prin spaţiu. 
Imaginile au adus evenimente din trecut, atât pentru narator, cât şi pentru 
cititor. 

Interioarele clădirii sunt tratate ca fiind fiecare un microcosmos, în 
care timpul şi modul obişnuit de percepţie este depăşit şi trecutul este făcut 
etern prezent prin imagini, prin structură, sau prin alte semne tangibile. 
Autorul transmite un sentiment de implicare personală, ca şi cum ar fi un 
martor ocular al evenimentelor descrise.44 

Forma materială şi decoraţiunile clădirii funcţionează ca repere sau 
căi spre revelaţia spirituală. Din acest motiv, ekfrasis nu a fost menită 
neapărat să descrie operele de artă pentru cititori în termeni obiectivi, ci mai 
degrabă să-i ghideze pe aceştia spre o înţelegere mai profundă. Sarcina lui 
Nikolaos Mesarites este aceea de a conduce publicul său la un sens ascuns, 
prin descrierea clădirii şi a decoraţiunilor sale. Ceea ce este deosebit la 
Nikolaos Mesarites nu este referirea la dimensiunea spirituală a artei sacre, 
ci mai degrabă modul explicit în care el identifică revelarea acestei 
semnificaţii mai profunde, ca scop fundamental al descrierii sale.45 

Renumită pentru mozaicurile şi scenele biblice pictate, Biserica 
Sfinţilor Apostoli din Constantinopol era un monument reprezentativ pentru 
arta bizantină şi realizările sale cele mai reuşite. Pentru a descrie în amănunt 
ceea ce vede, Nikolaos Mesarites introduce şi câţiva termeni arhitecturali, 
ca: stoa,46 sferă, absidă,47 pilastru,48 sau colonadă, ceea ce ne face să 
presupunem că publicul său este unul instruit. 

 
44 ANN WHARTON EPSTEIN, The Rebuilding and Redecoration of the Holy Apostle in 
Constantinople: A Reconsideration, în Greek, Roman and Byzantine Studies, Nr. 23 (1982),  
p. 84. 
45 ALICIA WALKER, Middle Byzantine Aesthetics of Power and the Incomparability of 
Islamic Art: The Architectural Ekphraseis of Nikolaos Mesarites în Muqarnas. An Annual 
on the Visual Cultures of the Islamic World, Ed. Brill, Leiden, 2010, p. 89. 
46 Stoa – o piaţă acoperită cu coloane, portic, de cele mai multe ori ataşate unui templu, dar 
şi pentru a delimita mai multe încăperi ale unei clădiri. 
47 Absida (în latină: absida) este, în arhitectura creştină, o nişă boltită, semicirculară, pătrată 
sau poligonală, aşezată în prelungirea navei mediane, opusă intrării şi rezervată altarului. 
Absida principală, orientată spre est, adăposteşte altarul şi este rezervată clerului şi 
celorlalţi oficianţi ai cultului. Aceasta comunică cu nava centrală sau cu naosul fie direct, 
fie prin intermediul unui cor sau al transeptului. Există abside laterale (în nordul şi sudul 
absidei centrale) şi abside tăiate în pereţii nordic şi sudic ai bisericilor. În arhitectura 
bizantină, sunt frecvente abside semicirculare la interior şi poligonale la exterior. 
48 Pilastrul (latină pila, pilă) este un element de construcţie, parte a sistemului portant al 
unei construcţii, alcătuit dintr-un stâlp de piatră sau de zidărie, încastrat într-un zid, pe care 
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În afara descrierii în sine a monumentului, ne atrage atenţia şi spaţiul 
pe care Nikolaos Mesarites îl alocă prezentării de informaţii cu privire la 
activităţile educaţionale ce se desfăşurau în jurul bisericii. Se obişnuia ca o 
şcoală destinată învăţământului primar să fie ataşată de o biserică. Nikolaos 
Mesarites o localizează între colonadele dinspre est, în direcţia bisericii 
Tuturor Sfinţilor. Mai puţin obişnuit este ca o instituţie de pregătire pentru 
avansaţi să funcţioneze acolo, acestea aparţinând de patriarhie.49 Două 
capitole (cap. al X-lea şi cap. al XLII-lea) tratează pe larg cursurile pe care 
le urmau cei ce studiau în spaţiile din jurul bisericii. Sistemul educaţional 
bizantin50 era clădit pe sistemul clasic de studiu al antichităţii elene, pe scurt 
paideia,51 pe care îl urmaseră şi desăvârşiseră marii filosofi. 

Paideia, sistemul pedagogic grec clasic, includea studierea mai 
multor discipline, cum ar fi: gramatica, retorica, poezia, muzica, ştiinţele 
naturii, matematica, fizica, astronomia, istoria, etica, filozofia. Scopul de 
atins pentru acest sistem era formarea cetăţeanului pe deplin educat. Prin 
educaţie, întregul concept dorea să ofere societăţii o persoană superioară, 
desăvârşită din punct de vedere intelectual. Acest proces de perfecţionare 
începea de la o vârstă foarte fragedă, continuând fără oprire de-a lungul 
vieţii, încercând să îmbunătăţească neîncetat fiinţa umană. De foarte multe 
ori presupunea pedepse fizice, aplicate şcolarilor de către profesori. 
Nikolaos Mesarites prezintă educatorii cu un puternic sentiment de revoltă şi 
dezaprobare. Poate amintiri ale propriei instruiri din anii copilăriei îi revin în 
minte şi-i trezesc resentimente faţă de acest fel de a-i organiza şi disciplina 
pe elevi.52 

 
îl întăreşte în zona în care se află punctele de descărcare ale bolţii, plafonului, cornişei. 
Fiind prevăzut de obicei cu o bază şi un capitel, poate avea şi numai scop decorativ. Partea 
superioară a coloanei pilastrului, pe care se sprijină tavanul orizontal, poartă denumirea 
de coronament. 
49 MA, p. 80. 
50 Atât sistemul educaţional al lumii antice, cât şi cel care s-a dezvoltat odată cu noua 
civilizaţie creştină, s-au bucurat de spaţii largi de-a lungul timpul în lucrările de specialitate 
ale istoricilor şi cercetătorilor. Menţionăm, printre multe altele, lucrările: WERNER 
JAEGER, Paideia: the Ideals of Greek Culture. Translated from the Second German 
Edition By Gibert Highet, London, Ed. Henderson & Spalding, 1946; HENRI-IRÉNÉE 
MARROU, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Edition du Seuil, Paris, 1948; 
RAFFAELA CRIBIORE, Gymnastics of the mind: Greek education in Hellenistic and 
Roman Egypt, London, Ed. Princeton University Press, 2001 şi Education in Greek and 
Roman Antiquity, editor Yun Lee Too, Ed. Brill, 2001. 
51 Termenul „paideia” defineşte în principal sistemul pedagogic ce se ocupă de creşterea şi 
educarea copilului, până la maturitate şi care, prin urmare, are nevoie de direcţie, de 
predare, instruire. Paideia este atât calea spre educare şi culturalizare, care trebuie să fie 
parcursă, precum şi obiectivul care urmează să fie atins. 
52 AH, p. 21. 
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Nikolaos Mesarites nu susţine erudiţia simplistă, ci are o atitudine 
aproape umanistă faţă de procesul de învăţare şi rezultatelor sale. Detestă 
brutalitatea profesorilor de la şcoala de aritmetică şi chiar ia în derâdere 
metoda ultra-tradiţională a învăţământului bizantin, şi anume „citarea”, ca 
argumentaţie principală. El sfidează încercările oponenţilor săi închişi în 
fortăreaţa referinţelor patristice, îndemnându-i pe aceştia să renunţe în 
argumentaţia lor la structurile prefabricate şi să se folosească mai mult de 
puterea propriei raţiuni.53 

Sistemul educaţional pe care Nikolaos Mesarites îl descrie în amănunt 
este împărţit pe două niveluri. Primul este descris în capitolul al X-lea, fiind 
destinat celor cu o vârstă foarte fragedă.54 Cel de al doilea nivel este pentru 
cei mai mari, la care pot participa şi persoane mai în vârstă.55 Dezbaterile 
dintre cursanţi, continua competiţie naşte progresul intelectual. Ideile sunt 
prezentate, apoi combătute.56 

Primul nivel de instruire cuprindea studierea gramaticii, psalmodierii 
şi aritmeticii. Cei care participau la cursurile celui de-al doilea nivel studiau 
retorica, dialectica, lingvistica, medicina, aritmetica, geometria şi muzica. În 
descrierea sa, Nikolaos Mesarites se foloseşte de vastele sale cunoştinţe, 
impresionând prin detaliile pe care le oferă. Retorica, matematica, chiar şi 
medicina sunt domenii binecunoscute lui Nikolaos Mesarites şi sub forma 
dialogurilor dintre cursanţi ne sunt şi nouă înfăţişate. Se observă capacitatea 
intelectuală şi cultura autorului. 

Surprinzător de mic este spaţiul pe care Nikolaos Mesarites îl alocă 
în lucrarea sa Sfinţilor Apostoli, în comparaţie cu cel al descrierii sistemului 
educaţional. Primim doar câteva informaţii lacunare, cu excepţia unui singur 
capitol. Capitolul al XII-lea este dedicat invocării Apostolilor, cărora 
Nikolaos Mesarites le cere ajutorul, pentru a reuşi să ducă la bun sfârşit 
sarcina pe care şi-a asumat-o. Fiecăruia dintre ei, Nikolaos Mesarites îi 
alătură o descriere succintă, scoţând în evidenţă caracteristicile distincte: 
Petru este piatra mărturisirii credinţei, Pavel – gura Domnului, Luca – harul 
cuvintelor, Matei şi Marcu – vestitori ai Evangheliei, Ioan – feciorelnic şi 
teolog, Andrei – cel dintâi chemat, Toma – cel ce risipeşte îndoielile, Filip – 
învăţător al Evangheliei, Iacov – martir misionar, Simon Zelotul – râvna cea 
plăcută Domnului, Bartolomeu – cel răstignit pentru credinţă. Descoperim o 
listă inedită a celor doisprezece Apostoli ai Mântuitorului: Petru, Pavel, 
Luca, Matei, Marcu, Ioan, Andrei, Toma, Filip, Iacov, Simon Zelotul, 
Bartolomeu. Este o listă diferită de cele prezentate de către evanghelişti. 

 
53 ALEXANDER KAZHDAN, SIMON FRANKLIN, op. cit., p. 241. 
54 AH, p. 21. 
55 AH, pp. 90-94. 
56 AH, pp. 90-94. 
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Între cei doisprezece şi cei şaptezeci (sau şaptezeci şi doi) au existat 
mai multe permutări, de-a lungul timpului subiectul fiind amplu dezbătut în 
lucrările de specialitate. Nici în privinţa numărului celor aleşi (şaptezeci sau 
şaptezeci şi doi) specialiştii nu au căzut totdeauna de acord. Nikolaos 
Mesarites ne oferă şi el o informaţie în acest sens: „Restul este susţinut de 
numeroase coloane de diferite forme, care încep, sau ca să spunem aşa, răsar 
din podea şi se termină la placajul de piatră ce îmbracă feţele colonadelor. 
Iar colonadele care susţin întreaga Biserică sunt în număr de doisprezece, iar 
coloanele care le susţin pe acestea sunt aproape şaptezeci. Cred că arhitectul 
a luat în consideraţie acest detaliu nu fără un scop, ci pentru ca Biserica Vie 
a lui Hristos să fie susţinută de un număr de coloane şi colonade egal cu 
numărul Apostolilor lui Hristos”.57 

Un alt aspect care ne atrage atenţia, analizând lista Apostolilor, 
prezentată de Nikolaos Mesarites, este referirea pe care o face la Filip: 
„Filip, urcă-te şi stai în carul cu patru cai al minţii mele, aşa cum cândva ai 
stat lângă eunucul împărătesei Candachia a Etiopiei, şi acum, te rog, mână 
mintea mea, ghidând-o pentru a termina în întregime lucrarea pe care eu o 
încep acum”.58 Amănuntele oferite sunt corecte în ceea ce-l priveşte pe 
Sfântul Diacon Filip şi nu pe Sfântul Apostol Filip. Din Faptele Apostolilor 
aflăm că el este cel care l-a botezat pe Simon Magul şi pe eunucul 
Candachiei, regina Etiopiei. Confuzia dintre cei doi este destul de des 
întâlnită. 

Nikolaos Mesarites oferă foarte puţine detalii despre activitatea 
Apostolilor. Cel mai probabil, Sfinţilor Apostoli li s-a alocat un spaţiu mult 
mai generos în lucrare, dar aceste fragmente s-au pierdut. Pentru că 
Nikolaos Mesarites nu putea să amintească de activitatea a doar cinci dintre 
ei, aleşi aleatoriu, ci, cu siguranţă, a detaliat şi principalele evenimente din 
viaţa celorlalţi şapte. Ne rămân aşadar referirile la activitatea a doar cinci 
apostoli: Matei, care predică printre sirieni,59 Luca, în Antiohia,60 Simon, 
printre persani,61 Bartolomeu, armenilor62 şi Marcu, în Alexandria.63 Pe 
lângă aceste detalii, mai aflăm din lucrare că moaştele Sfinţilor Luca, 
Andrei şi Timotei se aflau sub Sfânta Masă din altar64 şi se descrie pe larg 
sărbătoarea închinată Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.65 

 
57 AH, p. 79. 
58 AH, p. 25. 
59 AH, pp. 41-42. 
60 AH, pp. 42-43. 
61 AH, pp. 42-43. 
62 AH, pp. 43-44. 
63 AH, pp. 43-44. 
64 „Însăşi Sfânta Masă a lui Hristos, făcută în întregime din argint pur şi transparent, 
ascunde în ea ca pe o comoară ferită de violenţe, trupurile apostolice ale lui Luca şi Andrei 
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Nikolaos Mesarites ne informează că sub Sfânta Masă din altar se 
aflau sfintele moaşte ale lui Luca, Andrei şi Timotei.66 Nu putem însă trage 
concluzia de aici că în altar, sub Sfânta Masă, se aflau mormintele cu 
trupurile celor trei sfinţi, ci mai degrabă, aşa cum se obişnuieşte, sub Sfânta 
Masă se găseau sfinte moaşte ale acestora. Fără să luăm în calcul pe cei trei, 
putem alcătui cu ajutorul lui Nikolaos Mesarites o listă cu douăzeci şi două 
de morminte.67 Capitolul al XXXVIII-lea ne confirmă faptul că biserica 
adăpostea mormintele Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi Grigorie de Nazianz, în 
următorul capitol Nikolaos Mesarites prezentându-ne mormintele aparţinând 
lui: Constantin cel Mare, Elena, Constantius II, Theodosie I, Pulcheria, Leon 
VI Înţeleptul, Theofana, Constantin VII Porfirogenetul, Roman II, Zenon, 
Anastasie I Dikoros, Vasile Macedoneanul, Nicefor II Focas, Constantin 
VIII. Acestora li se adaugă lista din capitolul al XL-lea: Iustinian I, Iustin II, 
Sofia, Heraclie, Theofil, Theodora. Nikolaos Mesarites se opreşte aici, 
considerând că amintirea celorlaţi nu mai este necesar să fie evocată.68 Chiar 
şi parţială, lista lui Nikolaos Mesarites rămâne o sursă deosebit de 
importantă în identificarea celor care erau înmormântaţi în jurul bisericii. 

Un alt subiect amplu dezbătut este includerea în descriere a unei 
aluzii pe care Nikolaos Mesarites pare că o face la pictorul care a pictat 
biserica. Astfel, în finalul capitolului ce descrie vizita femeilor mironosiţe la 
Sfântul Mormânt, după cuvântul îngerului, Nikolaos Mesarites se poate 
spune că-l introduce în scenă chiar pe cel care a pictat biserica. Acesta este 
unul dintre personajele care păzesc mormântul. O adnotare controversată pe 
tema pictorului bizantin Eulalios este asociată cu numele lui Nikolaos 
Mesarites. Textul a devenit una dintre principalele surse de speculaţie, 
referitoare la istoria arhitecturală şi decorativă a monumentului 
constantinopolitan pierdut.69 

 
şi Timotei, care s-au dăruit ca sacrificiu pentru El” – Cap. al XXXVIII-lea, p. 
65 AH, pp. 87-90. 
66 AH, p. 81. 
67 Pentru o listă detaliată a mormintelor împăraţilor bizantini vezi: GLANVILLE 
DOWNEY, The Tombs of the Byzantine Emperors at the Church of the Holy Apostles in 
Constantinople, în The Journal of Hellenic Studies, 79, 1959, pp. 27-51; şi PHILIP 
GRIERSON, Cyril MANGO and IHOR ŠEVČENKO, The Tombs and Obits of the 
Byzantine Emperors (337-1042), with an Additional Note, în Dumbarton Oaks Papers, vol. 
16, 1962. 
68 AH, pp.85-87. 
69 „Şi în acest fel îngerul le-a vorbit femeilor. Dar cuvântul nostru privind curios şi 
scrupulos împrejur, a observat pe cel care cu mâna sa a pictat acestea, aşa cum era văzut, 
stând drept la mormântul Stăpânului, ca un supraveghetor neadormit, purtând acea haină 
şi celelalte veşminte pe care le purta cu onoare, care şi în viaţă şi în pictura aceasta şi în 
toate ale sale a încercat să îmbrace virtutea şi să scoată în evidenţă omul. Şi cuvântul 
nostru ar trebui să petreacă mai mult timp lăudându-l, şi ar fi fost just, dacă nu am fi 
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Dacă referirea este la pictor, atunci legătura dintre scenele pictate şi 
realitatea contemporană este şi mai mult subliniată. Dar tot Nikolaos 
Mesarites este cel care spune că ce vedem în faţa noastră nu este realitatea, 
ci lumea ireală a artei. Legătura cu scenele pictate este subliniată şi de 
dialogul pe care Nikolaos Mesarites îl poartă cu Toma. Cititorul participă 
alături de Apostoli la evenimentele din Noul Testament, fiind invitat să îi 
însoţească. Partea umană a acestora este descoperită prin artă, cititorul 
împărtăşind experienţele acestora prin scenele descrise, ca o alternativă la 
experienţele mistice ale isihasmului. Dar există şi opinia, susţinută în special 
de către Beatrice Daskas, că această referire este de fapt un autoportret al lui 
Nikolaos Mesarites şi nu al pictorului, această opinie bazându-se pe modul 
de interpretare al ekfrasis-ului. 

Nikolaos Mesarites îndreaptă atenţia publicului spre o figură 
neaşteptată, „cel care a pictat aceste lucruri cu mâna lui“, portretizat ca un 
paznic al mormântului Domnului. Interpretarea adoptată în mod tradiţional 
identifică figura din urmă cu artistul care a efectuat decorarea bisericii. O 
marginală notă anexată pasajului, scrisă tahigrafic de aceeaşi mână care a 
redactat textul principal – adică Nikolaos Mesarites, dacă acceptăm 
autografia manuscrisului – ar dovedi că figura către care arată este Eulalios. 
Nota, descifrată de Heisenberg ca „τὸν Εὐλάλιόν φησι”, „Eulalios, spun ei“, 
a fost nimic mai mult decât o ipoteză, pe o legătură mult mai ştearsă, după 
cum editorul însuşi a declarat.70 

Autoportretul lui Eulalios, introdus într-o scenă biblică, aşa cum 
autorul nostru îl descrie, ar fi unul dintre primele episoade ale pictorului 
bizantin de a ieşi din anonimat.71 

Nikolaos Mesarites descrie în detaliu scenele biblice ce decorează 
interiorul, arătând că acestea sunt tot atât de pline de viaţă ca şi lumea din 
afara bisericii. Arta oferă cele mai vii mijloace de a transmite mesajul că 
lucrarea Mântuitorului şi a Sfinţilor Apostoli este la fel de palpabilă ca şi 
viaţa de zi cu zi. Nikolaos Mesarites ne deschide o nouă perspectivă asupra 
evlaviei bizantine şi asupra rolului pe care arta l-a jucat în spiritualitatea 
bizantină. Reprezentarea iconografică este un mod de comunicare cu lumea 
supranaturală a sfinţilor, o fereastră către realităţile Evangheliei. Scenele 

 
obligaţi să le însoţim pe aceste femei, să ne grăbim împreună cu ele, în timp ce şi ele se 
grăbesc să meargă să anunţe ucenicii după cum îngerul le-a poruncit” – AH, pp. 63-64.  
70 BEATRICE DASKAS, A literary self-portrait of Nikolaos Mesarites, în „Byzantine and 
Modern Greek Studies”, vol. 40, Nr. 1, 2016, p. 151. 
71 Pentru mai multe informaţii despre situaţia generală a pictorilor în societatea bizantină, 
istoricul şi evoluţia includerii „semnăturii” sau a „autoportretelor” în operele de artă, vezi: 
SOPHIA KALOPISSI-VERTI, Προσωπογραφίες ζωγράφων στη βυζαντινή τέχνη. Δελτίον 
της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 17, 129-142, 1994 (titlul în limba engleză: 
„Painters' Portraits in Byzantine Art”). 
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narative erau prezente în arta bizantină, dar într-un număr limitat. Nikolaos 
Mesarites se foloseşte şi el de scenele descrise, pentru a sublinia aspectele 
dogmatice, dar merge mult mai departe, prezentând detalii ce-l invită pe 
cititor să descopere noi teme de reflecţie. În fiecare scenă încearcă să facă 
prin referirile sale scripturistice, o legătură între Legea Veche şi Legea 
Nouă. Folosindu-se de forma cruciformă a Bisericii, Nikolaos Mesarites ni-
L înfăţişează pe Dumnezeu Fiul, care se ridică de sub această cruce şi se 
foloseşte de ea pentru a urca în înaltul cerurilor, de-a dreapta Tatălui. Iar 
împreună cu El, noi toţi. De fiecare dată, pentru a scoate în evidenţă 
posibilitatea acestei împreună-urcări către ceruri, cu Mântuitorul Hristos, 
Nikolaos Mesarites foloseşte termeni ca Dumnezeu - Omul, Dumnezeu 
Înomenit sau Logosul Întrupat, în dorinţa de a sublinia lucrarea pământească 
a lui Hristos şi prezenţa concretă a lui Dumnezeu printre noi. De asemenea, 
Nikolaos Mesarites îşi avertizează cititorii asupra pedepsei ce-i aşteaptă pe 
cei care nu împlinesc poruncile sfinte. 

Controversele teologice, atât cele dintre greci şi latini, cât şi cele din 
interiorul ortodoxiei, sunt subtil atinse aproape în fiecare capitol. În privinţa 
primatului papal, Nikolaos Mesarites exprimă clar opinia ortodoxă conform 
căreia Biserica lui Hristos este clădită pe credinţa Apostolului şi nu pe 
persoana acestuia: „Petru, piatra mărturisirii lui Hristos şi a credinţei, pe 
care Hristos a zidit Biserica Sa”.72 

În privinţa euharistiei, dispute existau chiar şi între teologii bizantini. 
O astfel de controversă, apărută în Bizanţ la sfârşitul secolului al XII-lea, 
este dacă Euharistia, din care ne împărtăşim, era supusă proceselor 
fiziologice fireşti, aşa cum se întâmplă cu orice aliment pe care omul îl 
consumă, sau nu este supusă acestor procese.73 După cum se ştie, astfel de 
dispute apăruseră în Apus cu mult timp în urmă. Chiar şi în secolul al IX-lea 
au existat oameni care învăţau că Euharistia se supune aceloraşi procese ca 
oricare alt aliment. Participarea la Prefacerea Darurilor, lucrarea împreună a 
întregii Biserici este o temă predilectă a teologiei bizantine.74 

Esenţială este prezenţa Mântuitorului în Sfintele Daruri. Euharistia 
nu e numai taina desăvârşită, în care sub chipul pâinii şi vinului ni se oferă 
spre împărtăşire ca dar dumnezeiesc Trupul şi Sângele Domnului, cu toată 
viaţa dumnezeiască ce se află în ele, spre asemănarea şi unirea noastră cu El 
şi deci spre mântuirea noastră şi viaţa de veci.75 Ea este şi jertfa de Sine, pe 
care Hristos o oferă necontenit Tatălui pentru oameni.76 

 
72 AH, p.23. 
73 ALEKSANDR VASILIEV, op. cit., p. 153. 
74 JOHN MEYENDORFF, Teologia bizantină, trad. de Pr. Conf. Dr. Alexandru I. Stan, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 275. 
75 „Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne arată nouă cum împarte fericiţilor meseni 
şi însoţitori ai Săi, cu propriile mâini, cu adevărat trupul şi sângele Său, cu care Mântuitorul 
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Prin Biserica apostolică, împreună cu ceilalţi credincioşi suntem 
chemaţi să intrăm în comuniune cu Dumnezeu, împărtăşindu-ne cu adevărat 
cu Trupul şi Sângele Său. Partea nevăzută a Euharistiei este dată de prezenţa 
reală a Mântuitorului Iisus Hristos. Icoana descrisă evidenţiază prezenţa 
reală a Mântuitorului dincolo de orice simbol şi dincolo de orice controversă 
dogmatică privind această prezenţă. Hristos e prezent real cu trupul şi 
sângele jertfit şi înviat în Euharistie, deoarece numai în acest mod se poate 
afirma că oamenii pot muri şi învia cu El. Fără această legătură şi 
dependenţă a mântuirii noastre de moartea lui Hristos şi învierea supremă 
împreună cu El, nu ar mai fi necesară prezenţa lui Dumnezeu în oameni cu 
trupul Său jertfit şi înviat. Trebuie să menţionăm că această abordare pur 
ortodoxă Nikolaos Mesarites o susţine în jurul anului 1200. Aşadar, înainte 
ca termenii transsubstanţiere şi prefacere să fie puşi în dezbaterea catolico-
ortodoxă ce avea să apară abia peste 50 de ani, mai ales în timpul 
împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul. De asemenea, caracterul jertfelnic 
al Sfintei Taine a Euharistiei este evidenţiat. Mântuitorul Hristos se jertfeşte 
pe Sine de bunăvoie, Nikolaos Mesarites prezentând scena cu Hristos, atât 
în calitatea de arhiereu, fiind Cel Care aduce jertfa, cât şi în cea de jertfă 
propriu-zisă. 

În capitolul al XXXVIII-lea, despre Pogorârea Duhului Sfânt, Nikolaos 
Mesarites explică aproape în întregime formula niceo-constantinopolitană a 
Simbolului de credinţă, scoţând în evidenţă raportul existent în interiorul 
Sfintei Treimi, precum şi relaţiile dintre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Atunci 
când Nikolaos Mesarites vorbeşte despre Persoanele Sfintei Treimi, se 
bazează aproape exclusiv pe dogmele formulate la Sinodul de la Calcedon, 
punând accentul pe unirea ipostatică. Această unire este explicată folosindu-se 
atât de textele scripturistice, cât şi de formulele consacrate ale Sfinţilor 
Părinţi. Treimea este prezentată în însăşi structura raţională a dogmei 
hristologice, adică în distincţia dintre persoană şi fire. Treimea este o fire în 
trei persoane.77 Hristos este o persoană în două firi.78 Dumnezeirea şi 

 
a fost trimis să iasă de bunăvoie şi să triumfe şi să facă a Lui moarte dătătoare de viaţă” – 
AH, p.31. 
76 „Însuşi Hristos, şi sacrificator şi sacrificat, stă la masă la fel ca în faţa unui altar. Pentru 
că un adevărat altar este această sfântă şi mistică masă, după limba gurii de aur, la care 
Hristos stă să fie jertfit. Şi jertfindu-Se pe Sine Însuşi în chip nevăzut, El Însuşi 
sacrificându-Se pe Sine şi neaşteptând mâna crucificatorilor, Îşi toarnă sângele Său în 
potirul pe care îl ţine în faţă cu mâna Sa. Şi le dă lor să mănânce în grabă din trupul Său, El 
Însuşi gustând mai întâi” – AH, pp. 31. 
77 „O singură fiinţă întreită în persoane, ce constă în trei ipostasuri indivizibil separate şi 
neîmpărţit împărţite” – AH, p. 70. 
78 „S-a întrupat pentru a noastră mântuire şi a primit pentru noi crucea şi mormântul şi, 
înviind din morţi, s-a ridicat la ceruri şi stă acum de-a dreapta Tatălui în trupul pe care şi l-a 
asumat, şi care o să vină să răsplătească pe fiecare după faptele sale” – AH, p. 70. 
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umanitatea se împacă în unitatea unei singure persoane.79 
Aşadar, între triadologie şi hristologie există o legătură, 

deofiinţimea: căci termenul de omoousios folosit mai întâi pentru a desemna 
unitatea dintre Tatăl şi Fiul în interiorul Treimii, se regăseşte în dogma 
hristologică definitiv formulată la Calcedon. Pe de o parte, Hristos este 
deofiinţă cu Tatăl prin Dumnezeirea Sa.80 Pe de altă parte, El este deofiinţă 
cu noi prin omenitatea Sa.81 Există deci două deofiinţimi, dar unul singur 
care este deofiinţă, o singură persoană, în acelaşi timp Dumnezeu adevărat şi 
om adevărat. Ipostasul înglobează cele două firi: el rămâne unul făcându-se 
altul, fără ca Dumnezeirea să se transforme în omenitate, nici omenitatea în 
Dumnezeire.82 

Textul grec folosit este cel prezentat de Heisenberg, Downey şi 
Daskas, fără a mai insista asupra micilor diferenţe de transcriere dintre cele 
trei texte. 

Concluzii. Secolul al XIII-lea a fost unul al marilor schimbări în 
Imperiul Bizantin. Devastarea Constantinopolului şi violenţele cruciaţilor 
din anul 1204 au lăsat urme neşterse în memoria ortodocşilor de acolo. În 
încercările de unire, discuţiile privind Filioque, cele privind folosirea azimei 
şi mai ales cele despre primatul papal, nu au dus la niciun rezultat. Imperiul 
Bizantin s-a fărâmiţat în regate mai mici, iar recucerirea Constantinopolului 
de mai târziu nu a mai putut să-i redea măreţia şi puterea. În acest context 
politic şi religios, în Constantinopol au trăit învăţaţi şi clerici ce au luptat 
pentru unitatea creştinismului. 

Unul dintre aceştia este Nikolaos Mesarites. Opera lui a fost târziu 
descoperită, în secolul al XIX-lea, iar scrierile sale nu au fost amănunţit 
studiate. Cea mai importantă scriere ce ne-a rămas de la el, Descrierea 
Bisericii Sfinţilor Apostoli, are o deosebită importanţă, deoarece această 

 
79 „Pruncul este înfăşurat în scutece, cel nemărginit este înfăşurat în faşă! Cel dinaintea 
timpurilor ca un nou născut, cel vechi de zile copil de alăptat, cel atotprezent şi cel ce pe 
toate le umple, încercuit în cea mai mică peşteră! Necuprinsul într-o lungime de un cot, cel 
ce ţine toate laolaltă în braţele atotputernice cu mâini fără de putere ridicat, întreaga 
înţelepciune fără glas, făcătorul cerurilor instabil pe picioare!” – AH, p. 47. 
80 „Ca un Dumnezeu la înfăţişare, eroic cum s-ar spune cu alte cuvinte, pe jumătate 
Dumnezeu prin conlucrarea desăvârşită a firilor, aici părţi ale întregului, ce se întrepătrund 
prin singularitatea şi indivizibilitatea ipostasului. Pentru că El, în întregime Dumnezeu şi în 
întregime om...” – AH, p. 64. 
81 „El Însuşi lăcrimează, deoarece nu este eliberat de poverile naturii şi de suferinţele ei 
nemăsurate, dar Îşi stăpâneşte suferinţa Sa ca să nu depăşească limitele fireşti şi să treacă 
peste natura obişnuită a tuturor oamenilor, pentru că El nu are doar firea omenească ci, în 
acelaşi timp, este Dumnezeu; slujind firea pe care Şi-a asumat-o şi supunându-se ei în toate, 
chiar dacă această fire nu este despărţită de voinţa sa liberă” – AH, p. 53. 
82 VLADIMIR LOSSKY, Teologia dogmatică, trad. Pr. Dr. Cristian Galeriu, Ed. Anastasia, 
Bucureşti, 2014, p. 152. 
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biserică nu mai există în zilele noastre. Lucrarea are un dublu scop: să 
prezinte biserica, picturile şi toate dependinţele sale şi să scoată în evidenţă 
adevărurile dogmatice ce se ascund în spatele scenelor descrise. Scene ca 
Învierea, Pogorârea Duhului Sfânt, sau Euharistia, sunt exemple de care 
autorul se foloseşte pentru a scoate la lumină substratul teologic al fiecăreia. 
Astfel, cititorului nu-i este descris doar un tablou religios, ci îi sunt lămurite 
şi aspecte mai puţin cunoscute ale dogmelor formulate de sinoadele 
ecumenice. 

Autorul ne oferă informaţii privind ctitorii vestitei Biserici. Până la 
sfârşitul erei bizantine, Biserica Sfinţilor Apostoli a rămas unul dintre marile 
monumente din Constantinopol. Biserici precum cea a Sfinţilor Apostoli, o 
Biserică formată din cinci domuri, au fost o mare atracţie. 

Lucrarea lui Nikolaos Mesarites este o descriere, mai exact ekfrasis, 
aceasta fiind şi particularitatea principală a sa. Prin acest procedeu, ne arată 
cum tehnicile retorice pot contribui la prezentarea interiorului Bisericii ca pe 
o vedere ce depăşeşte experienţa umană obişnuită. În afara descrierii în sine 
a monumentului, ne atrage atenţia şi spaţiul pe care îl alocă prezentării de 
informaţii cu privire la activităţile educaţionale ce se desfăşurau în jurul 
bisericii. Nikolaos Mesarites ne informează că sub Sfânta Masă din altar se 
aflau sfintele moaşte ale lui Luca, Andrei şi Timotei. Fără să luăm în calcul 
pe cei trei, putem alcătui cu ajutorul autorului o listă cu douăzeci şi două de 
morminte aflate în vestita biserică, între care cele ale Sfinţilor Ioan Gură de 
Aur şi Grigorie de Nazianz. Un alt subiect amplu dezbătut este includerea în 
descriere a unei aluzii pe care Nikolaos Mesarites pare că o face la pictorul 
care a pictat biserica, pictorul bizantin Eulalios. 

 
Abstract: The byzantine Writer Nikolaos Mesarites (13th Century) and its 
Work The Description of the Church of the Holy Apostles in 
Constantinople  
The thirteenth century was one of the great changes in the Byzantine 
Empire. The fall of Constantinople and the violence of the Crusaders in 
1204 left deep marks in the memory of the orthodox believers. In the 
attempts to unite, the discussions about Filioque, the use of the azyme, and 
especially the papal primacy, have not produced any results. The Byzantine 
Empire crumbled into smaller kingdoms, and the reconquest of 
Constantinople failed to restore its greatness and power. In this political and 
religious context, in Constantinople lived scholars and clergy who fought 
for the unity of Christianity. 

One of these scholars is Nikolaos Mesarites. His work was later 
discovered in the nineteenth century, and his writings were not thoroughly 
studied. The most important writing that we have left of him, The 
Description of the Church of the Holy Apostles, is of particular importance 
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because the church dedicated to the holy apostles no longer exists today. 
The work has a double purpose: to present the church, the paintings and all 
its outbuildings, and to highlight the dogmatic truths behind the scenes 
described. Scenes such as the Resurrection, the Descent of the Holy Spirit, 
or the Eucharist, are examples that the author uses to reveal the theological 
substrate of each. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

 
Poem anonim siriac despre „dialogul dintre Maria şi Înger” 

 (Imn despre Maica Domnului, Nr. 17)1 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE 2 

 
În tradiţia siriacă, Maria nu apare niciodată ca o figură pasivă, 

neluând în calcul pe cei necredincioşi, aşa cum a fost Eva, când a acceptat 
fără să stea pe gânduri ispita şarpelui. Astfel, după cum spune şi textul 
Evangheliei (Lc. 1, 34), Maria este adesea descrisă ca întrebându-l pe înger 
îndeaproape, tocmai ca să se asigure că acesta nu este un trimis al Satanei, 
diferit de un înger de lumină (cf. II. Cor. 11, 14). În următorul poem 
dialogic ni se oferă o înţelegere despre ce fel de gânduri ar fi putut revolta 
mintea Mariei, când a auzit prima dată rostirea neaşteptatei vestiri, care i-a 
fost adusă. La fel ca şi în alte locuri din textele traduse aici, în imnul de mai 
jos citim că Maria se convinge de autenticitatea mesajului lui Gavriil numai 
în momentul în care acesta pomeneşte de Duhul Sfânt. În acest sens, ea 
slujeşte ca exemplu pentru toţi credincioşii. 

Această Soghitha aparţine din punct de vedere liturgic Duminicii de 
dinaintea Praznicului Bunei Vestiri, care în tradiţia siriacă corespunde 
„Adventului II” din calendarul Răsăritean. 
 
Stihul: Slavă Ţie, Doamne, 
Căruia cerul şi pământul cu bucurie Îţi aduc cinstire. 
 
1. O, Putere a Tatălui, care a venit la cele de jos şi a locuit, 
mânat de dragostea Sa, în pântece fecioresc, 
îngăduieşte-mi să vorbesc 
 
despre marea Ta lucrare, care nu poate fi şoptită. 
 

 
1 Cuvântul Introductiv şi cele trei Imne Liturgice închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu 
au fost traduse din colecţia: The Bride of Light, Hymns on Mary from the Syriac Churches 
(Moran Etho), translated by Sebastian P. Brock, SEERI, Kerala, 2010; şi în limba română 
Mireasa Luminii. Imne închinate Maicii Domnului din Bisericile Siriene, traducere de pr. dr. 
Ioniţă Apostolache şi Hermina Apostolache, Cuvânt înainte: IPS Acad. Dr. Irineu Popa, 
Introducere: Dr. Sebastian P. Brock, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, p. 166-176.  
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 



268 

2. O, Fiule al Celui Darnic, a Cărui dragoste aşa a voit 
ca El să locuiască în pântecele unei fecioare sărace, 
dă-mi putere şi cuvinte 
ca în a mea minte să pot vorbi despre Tine. 
 
3. Să vorbesc despre Tine, gura este săracă, 
să Te descriu, limba îmi este nepricepută. 
Glasul şi cuvintele sunt sărăcăcioase 
să spună despre a Ta frumuseţe, deci porunceşte-mi să spun despre Tine! 
 
4. Îngăduieşte să mă apropii, o, Dumnezeule a toate, 
în smerenie de locul acela înalt 
al căpeteniilor îngereşti, când va vesti 
tinerei mame a Ta venire. 
 
5. Tu, Cel ce eşti pătrunzător, vino, ascultă şi dă auz 
acestui praznic plin de a Ta dorire. 
Daţi slavă Lui, Cel ce S-a coborât 
să dea viaţă lui Adam care a păcătuit şi astfel a murit. 
 
6. Tatăl, în a Sa milostivire, a făcut semn Fiului Său 
să meargă jos şi să împartă a Sa frumuseţe, 
şi lui Gavriil Arhanghelul i-a dat poruncă 
să pregătească calea înaintea coborârii Sale. 
 
7. Cu a lui David Fiică, Mila a strălucit, 
căci avea să-I fie Mamă Aceluia 
care născuse pe Adam şi întreaga lume, 
al Cărui nume e mai vechi decât soarele. 
 
8. Acea Voinţă care nu poate fi atinsă a zburat jos 
să cheme îngerul, trimiţându-l afară 
din cetele îngereşti spre a sa lucrare, 
să ducă vestea cea bună la o fecioară curată. 
 
9. El a adus o epistolă care fusese pecetluită 
cu taina care era ascunsă de toţi îngerii. 
A umplut-o cu salutul pentru tânăra fată 
şi cu nădejde dreaptă pentru întreaga lume. 
 
10. Înfricoşata fiinţă a zburat jos, înainte ca El să ajungă 
la săraca fată, să o umple de bogăţie. 
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I-a dăruit o salutare, vestindu-i 
despre a ei zămislire, pricina uimirii tuturor. 
 
11. ÎNGERUL: 
Către Fecioară veghetorul a zis: 
„Pacea fie cu tine, o, Maica Domnului meu (Lc. 1, 28), 
binecuvântată eşti tu între femei 
şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău” (Lc. 1, 42). 
 
12. MARIA: 
A spus Maria: „Cine eşti tu? 
Şi ce este aceasta despre care vorbeşti? 
Cele despre care spui sunt cu neputinţă la mine, 
şi ce înseamnă cuvintele tale, eu nu ştiu”. 
 
13. ÎNGERUL: 
„O, binecuvântată între femei, în tine a dorit 
Cel Preaînalt să locuiască. Nu te teme, 
căci întru tine Har se va pogorî 
să toarne milă peste întreaga lume”. 
 
14. MARIA: 
„Rogu-te, doamne, nu mă întrista. 
Tu eşti înveşmântat în haine de foc. 
Te rog să nu mă arzi. 
Cele ce-mi spui îmi sunt străine mie 
şi nu sunt în stare să şoptesc ce înseamnă”. 
 
15. ÎNGERUL: 
„Tatăl mi-a descoperit mie, 
aşa cum acum fac eu către tine, 
această taină care e împărţită 
între El şi Fiul Său, 
când m-a trimis să spun 
că dintru tine El va străluci peste lume”. 
 
16. MARIA: 
„Tu eşti făcut din flăcări, nu mă speria; 
eşti înveşmântat în cărbuni aprinşi, nu mă înspăimânta. 
O, înfricoşată fiinţă, pentru ce te-aş crede, 
văzând că toate cele spuse mie îmi sunt cu totul noi?”. 
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17. ÎNGERUL: 
„Aş fi uimit de tine dacă mi-ai răspunde, 
refuzând vestirea pe care ţi-am adus-o  
despre zămislirea Celui Preaînalt, 
a Cărui voinţă e să locuiască în pântecele tău”. 
 
18. MARIA: 
„Îmi este teamă, doamne, să te primesc, 
căci, atunci când Eva, maica mea, a acceptat 
şarpele care vorbea ca prieten, 
a fost dezbrăcată de haina ei de slavă” (Fac. 2, 1-7). 
 
19. ÎNGERUL: 
„Fiica mea, cu siguranţă a adus întristare 
Maicii tale Eva, când i-a împărtăşit vestirea, 
însă cu siguranţă eu nu te înşel acum, 
de vreme ce de la Cel Adevărat am fost trimis”. 
 
20. MARIA: 
„Toate cele spuse de tine 
îmi par atât de grele, deci nu mă învinui pentru aceasta! 
Căci nu dintr-o fecioară se poate naşte fiu, 
nici acel Rod, dumnezeiasca fiinţă!”. 
 
21. ÎNGERUL: 
„Tatăl mi-a dăruit această întâlnire cu tine aici, 
să-ţi aduc salutare şi să-ţi vestesc eu ţie, 
căci din al tău pântece, Fiul Său se va naşte. 
Nu răspunde înapoi, tăgăduind aceasta”. 
 
22. MARIA: 
„Această întâlnire cu tine şi a ta prezenţă aici 
sunt toate foarte bune, 
dacă numai firea naturală a lucrurilor nu m-ar mişca 
să mă îndoiesc de a ta sosire, 
căci cum putea fi Rod într-o fecioară?”. 
 
23. ÎNGERUL: 
„Cetele îngereşti se cutremură la cuvântul Său. 
În clipa când a poruncit, 
ei au răspuns înapoi. 
Cum se face atunci că nu îţi este teamă 
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să întrebi despre cele ce Tatăl a dorit?”. 
 
24. MARIA: 
„Întreb, doamne, şi mă cutremur, 
totuşi, în această teamă, găsesc cu neputinţă a crede, 
de vreme ce firea însăşi nu mă poate lămuri 
că fecioarele nu nasc niciodată”. 
 
25. ÎNGERUL: 
„Dragostea Tatălui este cea care a dorit aşa, 
ca în a ta feciorie să naşti pe Fiul. 
Se cuvine ca să păstrezi tăcerea, să ai credinţă, 
căci voia Tatălui nu poate fi tăgăduită”. 
 
26. MARIA: 
„Arătarea ta e minunată, vestirea ta e plină de smerenie, 
flăcările ţâşnesc din tine. 
În Persoana Domnului tău, nimeni nu se poate îndoi, 
dar ca să cred toate acestea, greu este pentru mine”. 
 
27. ÎNGERUL: 
„Mare este vestea pe care ţi-am adus-o: 
că vei da naştere Domnului tău, după cum ţi-am lămurit. 
O, copilă, dă slavă Aceluia care te-a găsit vrednică 
să te aibă de Maică, iar tu să-L ai pe El de Fiu”. 
 
28. MARIA: 
„Eu sunt doar o fată şi nu pot 
să primesc un bărbat de foc. 
Cele ce-mi vorbeşti îmi sunt ascunse mie, 
şi totuşi tu susţii că trebuie să le primesc”. 
 
29. ÎNGERUL: 
„Astăzi pentru Adam a sosit nădejdea, 
căci întru tine Domnul tuturor a voit 
să se coboare şi să-L slobozească, dăruindu-i libertate. 
Primeşte ale mele cuvinte şi să aduci mulţumire totodată”. 
 
30. MARIA: 
„Astăzi mă minunez şi sunt uimită 
de toate lucrurile pe care mi le-ai spus. 
Şi totuşi mi-este frică, doamne, să accept, 
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ca să nu fie urmă de înşelare în cuvintele tale”. 
 
31. ÎNGERUL: 
„Când am fost trimis ca să-ţi vestesc 
I-am auzit salutul şi l-am adus la tine. 
Domnul meu e adevărat, căci aşa a binevoit 
să strălucească dintru tine peste întreaga lume”. 
 
32. MARIA: 
„Toate cuvintele tale mă tulbură. 
Rogu-te, doamne, nu mă învinovăţi, 
căci un fiu dintr-o fecioară nu s-a mai văzut, 
iară eu nu ştiu de bărbat”. 
 
33. ÎNGERUL: 
„El va veni la tine, nu te teme. 
El va locui în pântecele tău, nu întreba cum. 
O, femeie plină de binecuvântare, adă mulţumire 
Celui care a binevoit să se arate în tine”. 
 
34. MARIA: 
„Doamne, niciun bărbat nu m-a cunoscut vreodată, 
nici nu s-a apropiat de mine. 
Cum poate fi aceasta cu putinţă, 
căci fără o astfel de împreunare, nu se poate naşte niciun fiu”. 
 
35. ÎNGERUL: 
„De la Tatăl eu am fost trimis 
să-ţi aduc ţie această vestire, 
căci dragostea Lui L-a împlinit pe El 
ca astfel Fiul Său să răsară în pântecele tău 
şi peste tine Duhul Sfânt se va pogorî (Lc. 1, 35)”. 
 
36. MARIA: 
„În acest caz, o, veghetorule, nu mă voi mai împotrivi. 
Dacă Duhul Sfânt se va pogorî peste mine, 
eu sunt roaba Lui şi El are putere asupra mea (Lc. 1, 38). 
Să-mi fie mie aceasta, doamne, după cuvântul tău”. 
 
37. ÎNGERUL: 
„Să se ridice fruntea ta, o, tânără fată, 
să se bucure inima ta, o, fecioară. 
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O, Noule Rai, să se bucure pământul (Is. 65, 17) 
întru tine, căci în Fiul Tău va dobândi pacea”. 
 
38. MARIA:  
„Să se ridice fruntea mea, doamne, după cum spui. 
Căci bucurându-mă, voi mărturisi al Său nume. 
Căci dacă tu, slujitorul Său, eşti atât de înfricoşat, 
cum poate fi El oare, dacă ştii?”. 
 
39. ÎNGERUL: 
„Aceasta este ceva despre care cetele îngereşti a grăi nu pot, 
a căuta spre Dânsul, căci El este preaînfricoşat. 
El e ascuns în al Tatălui Său foc 
şi înaintea Sa cetele cereşti de frică se cutremură”. 
 
40. MARIA:  
„Acum grozav mă tulburi, 
căci dacă, după cum spui, El este foc, 
cum nu se va răni pântecele meu 
primind Focul să locuiască într-însul?”. 
 
41. ÎNGERUL:  
„Pântecele tău va fi umplut de sfinţenie, 
pecetluit cu Taina Dumnezeiri 
şi locul care este sfânt, e foarte iubit 
de Dumnezeu, ca loc în care să se arate”. 
 
42. MARIA:  
„O, veghetorule, arată-mi mie pentru ce a binevoit 
Domnul tău să locuiască într-o fată săracă asemenea mie! 
Lumea e plină de fiicele împăraţilor. 
Pentru ce mă vrea pe mine, care sunt o biată săracă?”. 
 
43. ÎNGERUL: 
„I-ar fi mai lesne să locuiască într-o fată bogată, 
însă de sărăcia ta s-a îndrăgostit, 
ca astfel să se facă tovarăşul celor lipsiţi 
şi să-i îmbogăţească odată ce Se va arăta”. 
 
44. MARIA:  
„Lămureşte-mi mie, doamne, dacă cunoşti aceasta, 
când doreşte El să vină la mine, 
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şi dacă mi se va arăta ca foc, 
când va locui în mine, după când ai spus?”. 
 
45. ÎNGERUL:  
„El aşa a binevoit, să vină şi să locuiască în tine. 
A fost aşa ca să nu te înfricoşeze şi să nu ştii de Dânsul. 
Nu îndrăznesc să caut spre tine 
acum, când tu eşti plină cu Focul care 
nu mistuieşte (cf. Ieşire 3, 2)”. 
 
46. MARIA: 
„Aş dori, doamne, să te întreb aceasta: 
lămureşte-mi căile Fiului meu, 
care locuieşte în mine fără ca eu să ştiu. 
Ce aş putea face eu pentru Dânsul, astfel ca El să nu fie 
trecut cu vederea?”. 
 
47. ÎNGERUL: 
„Strigă cu glas mare: Sfânt, Sfânt, Sfânt (Ieşire 6, 3), 
aşa cum legiunile cereşti fac, adăugând 
nimic mai mult, 
căci nu e nimic mai presus decât acest: Sfânt. 
Aceasta este tot ce putem spune despre Fiul”. 
 
48. MARIA: 
„Sfânt şi slăvit, şi binecuvântat este numele Său, 
căci Acesta a căutat spre smerenia roabei Sale (Lc. 1, 48), 
că iată de acum toate neamurile pământului 
mă vor ferici”. 
 
49. ÎNGERUL: 
„Întru cele de sus şi întru cele de jos I se cuvine slavă, 
îngeri şi neamuri omeneşti să-L laude pe Dânsul, 
căci El, Domnul a toate, a coborât la cele de jos 
şi a locuit într-o fecioară, ca să facă toate lucrurile noi”. 
 
50. MARIA: 
„Mare şi nemăsurată este mila Sa, 
mult mai presus de ceea ce cu buzele s-ar putea spune. 
Întru cele înalte cerurile nu-L pot cuprinde, 
şi totuşi jos pentru Dânsul un pântece este îndeajuns!”. 
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51. „Cerul şi pământul să-L binecuvânteze. 
Îngerii laolaltă cu Fecioara, 
şi toate neamurile, să-L numească Sfânt, 
căci în dragostea Sa, El S-a pogorât şi S-a făcut  
fiinţă omenească!”. 
 
52. „Cerul şi veghetorii îngeri să aducă mulţumire întru cele înalte, 
şi pământul să se bucure în Fecioara. 
Ambele părţi deopotrivă să salte, 
să laude pe Fiul şi pe Domnul lor”. 
 
53. „Ambele părţi să se împreuneze în rugăciune, 
veghetorii îngeri şi fiinţele omeneşti dimpreună laudă să aducă 
Fiului, care a adus pacea între dânşii (Col. 1, 20-21), 
unde au fost mânia şi tulburarea”. 
 
54. „Mulţumiri Îţi aducem, Doamne, din toate luminoasele 
şi nevăzutele lumi. 
Şi în lumea aceasta, fiecare gură 
să cânte şi să laude pământul pentru Tine”. 
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PREDICI, CATEHEZE, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

 
Cuvânt de învăţătură la Duminica a II-a după Paşti 

 
Duminica Sfântului Apostol Toma 

(Ioan 20, 19-31) 
 
 

PR. NORBERT NICOLAE CIUPAGEA1 
 

Hristos a înviat! 
 

„Dacă Hristos n-a înviat, 
zadarnică este atunci propovăduirea noastră, 

zadarnică este şi credinţa voastră“ 
 (I Corinteni 15, 14) 

 
Dreptmăritori creştini, 
Cu toţii am simţit şi trăit bucuria Învierii Domnului nostru Iisus 

Hristos, pe care am prăznuit-o, ca în fiecare an, cu profunde simţăminte 
duhovniceşti. Ne-am pregătit pentru ceasul sfânt al Învierii prin pocăinţă, 
post, rugăciune şi milostenie. Am participat la frumoasele slujbe ale 
Triodului şi mai ales ale Săptămânii Patimilor. Am trăit duhovniceşte alături 
de Hristos Domnul suferinţele pe care le-a îndurat pentru ca noi să fim 
izbăviţi din tirania morţii şi a iadului. Dar trebuia ca El să treacă prin 
moarte, pentru ca noi să fim aduşi la înviere. Rana coastei Sale a devenit 
izvor de viaţă şi mod dumnezeiesc de recreare a făpturii.2  

Învierea Domnului Iisus Hristos din morţi este „începătura” (I 
Corinteni 15, 20) şi garanţia  învierii noastre. Este, deopotrivă, temelia 
credinţei creştine, pe care Sfinţii Săi Apostoli au propovăduit-o cu atâta 
dragoste şi slujire jertfelnică. Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor, zice: 
„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, 
zadarnică este şi credinţa voastră” (I Corinteni 15, 14). 

De acest adevăr fundamental ne încredinţăm noi prin mărturia 
Mariei Magdalena şi a femeilor mironosiţe, prin Sfinţii Apostoli Petru şi 
Ioan, care, alergând la mormânt, au găsit giulgiurile şi mahrama cu care a 

 
1 Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ - Prunet, Protoieria Craiova Sud. 
2 Drd. IOAN VALENTIN ISTRATI, Timp şi Înviere, în Teologie şi viaţă, serie nouă, an 
XIV (LXXXVIII), nr. 1-6/2004, p. 217-218.  
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fost înfăşurat trupul Domnului, prin Luca şi Cleopa, cărora Mântuitorul li S-a 
descoperit la „frângerea pâinii”, prin mărturia Sfinţilor Apostoli, fără Toma, 
în mijlocul cărora a stat Hristos în seara primei zile a Învierii şi cărora le-a 
dat puterea de a ierta şi ţine păcatele oamenilor.  

Astăzi însă, în Duminica a doua după Sfintele Paşti, în a opta zi după 
Înviere, asistăm din nou la întâlnirea Mântuitorului cu Sfinţii Săi Apostoli, 
de data aceasta fiind prezent şi Sfântul Apostol Toma, prin a cărui mărturie 
ne încredinţăm şi mai mult de realitatea Învierii. 

Evanghelia pe care am ascultat-o în cadrul Sfintei Liturghii ne 
istoriseşte că, în seara primei zile a Învierii, Domnul S-a arătat Sfinţilor 
Apostoli. A intrat „prin uşile încuiate” în casa în care ei erau adunaţi de 
teama iudeilor. A stat în mijlocul lor şi, zicându-le: „Pace vouă!”, le-a arătat 
mâinile şi coasta Sa. Apoi, din nou le-a zis: „Pace vouă! Precum M-a trimis 
pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi, spunând acestea, a suflat asupra 
lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele le vor fi iertate şi 
cărora le veţi ţine, ţinute vor fi” (Ioan 20, 21-23).  

Sfântul Evanghelist Ioan ne precizează că Sfântul Apostol Toma, cel 
numit Geamănul, nu a fost prezent la această primă arătare a Mântuitorului 
către Apostoli. De aceea, atunci când i-au fost vestite cele petrecute, el şi-a 
exprimat îndoiala: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă 
nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în 
coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25). 

În consecinţă, pentru a-l încredinţa de realitatea Învierii Sale, dar mai 
ales pentru a-l vindeca de îndoiala sa, Mântuitorul Se arată din nou Sfinţilor 
Apostoli, la opt zile după Paşti, de faţă fiind şi el. Intrând din nou prin uşile 
încuiate şi zicându-le: „Pace vouă!”, i se adresează direct lui Toma: „Adu 
degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta 
Mea şi nu fi necredincios, ci credincios!” (Ioan 20, 27). Încredinţat de 
realitatea Învierii, Sfântul Toma mărturiseşte că Hristos este Domnul vieţii 
şi Dumnezeu adevărat:3 „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20, 28). 

 
Iubiţi credincioşi, 
Sfântul Ioan Gură de Aur, neîntrecutul tâlcuitor al Sfintei Scripturi, 

comentând această pericopă evanghelică, întreabă retoric de ce Mântuitorul 
S-a arătat din nou Sfinţilor Apostoli împreună cu Toma abia după atâtea zile 
şi de ce a păstrat în trupul Său urmele rănilor.4  

 
3 PF DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Evanghelia slavei lui Hristos. 
Predici la Duminicile de peste an, Ed. Basilica, Bucureşti, 2016, p. 22.  
4 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentar la Evanghelia după Ioan, Ed. Pelerinul 
Român, Oradea, 2005, p. 489. 
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De multe ori, nu credem anumite fapte decât dacă ne încredinţăm 
simţual. Cei zece Sfinţi Apostoli, cărora Mântuitorul li S-a arătat în prima zi 
a Învierii, doar au văzut coasta şi mâinile Sale şi au crezut. Toma cerea mai 
mult. Cerea o dovadă palpabilă, prin atingerea fizică a trupului înviat al 
Domnului, pentru a nu-i părea o „nălucă” sau o „închipuire”. El punea la 
îndoială nu spusele celorlalţi Apostoli, ci însuşi faptul Învierii. Căci nu a zis: 
„Eu nu vă cred”, ci: „Dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui...”. Mai ales 
că ucenicii erau vrednici de crezare. De asemenea, Însuşi Mântuitorul a 
făgăduit Învierea. Deci, „văzându-l pe acest ucenic necredincios - spune 
Sfântul Părinte -, gândiţi-vă la mila Domnului, la bunătatea cu care, în 
interesul unui singur suflet, El îi arată rănile pe care le-a primit şi vine în 
ajutorul unui singur ucenic, cu sufletul mai îngroşat decât ceilalţi”. Şi, deşi 
trupul înviat al Mântuitorului era transfigurat, nestricăcios, el a păstrat 
semnele cuielor şi al suliţei. Aceasta a făcut-o Domnul numai din 
„îngăduinţă”, „ca să-i convingă despre Înviere pe ucenicii Săi şi să-i facă să 
cunoască faptul că El a fost cu adevărat răstignit, că nu altul a înviat pentru 
El”.5 

A lăsat să treacă un timp mai îndelungat, pentru ca dorinţa să crească 
în sufletul ucenicului îndoielnic după ce avea să audă despre Înviere de la 
ceilalţi Apostoli. Scopul Mântuitorului era de a-l vindeca pe Toma de 
îndoiala lui şi de a-i întări credinţa. De aceea, mustrarea „aspră şi vie” a 
venit chiar prin cuvintele pe care el însuşi le rostise: „Adu degetul tău 
încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi 
necredincios, ci credincios!” (Ioan 20, 27).6 

Rezultatul atingerii a fost însă unul neaşteptat. Punând mâna în 
semnele cuielor şi pipăind „coasta care strălucea de dumnezeiescul foc“,7 
aşa cum cântăm la slujba Utreniei acestei zile, Sfântul Apostol Toma nu s-a 
încredinţat numai de realitatea Învierii Domnului, ci a mărturisit mai mult 
decât atât. A mărturisit dumnezeirea Sa: „A atins cu mâna trupul văzut al lui 
Iisus Cel înviat şi L-a mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu Cel nevăzut, prezent 
în trupul Său omenesc înviat; a atins trupul limitat şi a mărturisit pe 
Dumnezeu Cel nelimitat; a atins trupul lui Iisus Hristos zămislit de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria şi a mărturisit pe Dumnezeu Creatorul Cel 
necreat. A atins coasta Omului Iisus Cel răstignit şi înviat şi a mărturisit pe 
Dumnezeu-Omul, Care a biruit moartea şi a dăruit omenirii viaţă veşnică”.8  

În consecinţă, Mântuitorul zice lui Toma: „Pentru că M-ai văzut, ai 
crezut” (Ioan 20, 29). Dar, fericiţi vor fi şi cei ce n-au văzut şi vor crede în 

 
5 IBIDEM, p. 490-491. 
6 IBIDEM, p. 491.  
7 Penticostar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 61.  
8 PF DANIEL, Evanghelia slavei..., p. 21-22.  
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decursul timpului. Căci, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „este propriu 
credinţei să creadă chiar în lucrurile pe care nu le-a văzut încă”. Asemenea 
şi Sfântul Apostol Pavel zice: „Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, 
dovedirea lucrurilor nevăzute” (Evrei 11, 1).9  

Învierea Domnului a avut ca prim efect învierea morală a ucenicilor 
Săi. Când Păstorul a fost bătut, oile s-au împrăştiat, după cum Însuşi 
Mântuitorul le spusese mai înainte. Poporul Îl condamnase la moarte, iar 
încercarea lui Petru de a-L apăra a fost doar o slabă împotrivire, sfârşind 
prin întreita lepădare. Teama de a avea aceeaşi soartă i-a împins să se 
ascundă de iudei.10 Dar Învierea, arătările după Înviere şi, mai ales, 
Pogorârea Sfântului Duh, în urma căreia ucenicii au devenit „desăvârşiţi”,11 
i-au transformat pe aceştia în neînfricaţi „ostaşi” ai lui Hristos, care au 
înfruntat cu jertfelnicie pe cărturari şi pe farisei, pe sinedrişti, pe împăraţi, 
pentru a răspândi sămânţa Evangheliei Sale şi a aduce la trupul tainic al lui 
Hristos pe cei ce aveau să creadă în El şi în adevărul Învierii Sale.12 

În consecinţă, efectul imediat următor a fost învierea morală a 
tuturor celor care, prin credinţă, au primit adevărul Evangheliei lui Hristos. 
Ei sunt cei cărora Mântuitorul le-a adresat această „ultimă” Fericire:13 
„Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 29). 

 
Dreptmăritori creştini, 
Moartea şi Învierea lui Hristos constituie „izvorul vieţii noastre 

veşnice” (Romani 6, 8), iar biruinţa vieţii asupra morţii este oferită în dar 
tuturor celor ce cred în El (I Corinteni 15, 17). Asociindu-ne la Învierea şi 
viaţa Mântuitorului, El „distruge germenii morţii” şi ne conferă posibilitatea 
unei vieţi a harului şi a măririi. Taina Învierii lui Hristos devine taină a 
fiecărui creştin, pentru că El a gustat moartea pentru toţi (Evrei 2, 9). Şi, 
împlinite o dată pentru totdeauna, aceste acte rămân într-o permanentă 
actualitate, fiind accesibile tuturor celor ce caută mântuirea.14 

Viaţa în Hristos cel mort şi înviat este inaugurată prin Taina 
Botezului. Această primă Taină a Bisericii noastre creştine îl aşază pe om pe 
calea spiritualizării depline prin modul ulterior de viaţă, numit „teandric”, 
adică divino-uman. Murind păcatului şi renunţând la pornirile lui păcătoase 
şi îmbrăcându-se cu Hristos, omul intră propriu-zis în viaţa întru Hristos. Iar 
unirea cu Hristos e temelia vieţii religios-morale.  

 
9 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentar la Evanghelia după Ioan..., p. 491.  
10 Pr. OCTAVIAN POPESCU, Predici, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 15.  
11 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentar la Evanghelia după Ioan..., p. 491.  
12 Pr. OCTAVIAN POPESCU, Predici..., p. 15-16.  
13 IBIDEM, p. 12.  
14 Pr. CONSTANTIN GALERIU, Jertfă şi răscumpărare, în Glasul Bisericii, nr. 1-2/1973, 
p. 194.  
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Prin Taina Botezului, omul moare pentru lume, înviind pentru 
Dumnezeu. Nu mai trăieşte pentru el însuşi, ci numai pentru Dumnezeu. 
Sfântul Ambrozie al Milanului spune: „Ce este învierea, decât că ne ridicăm 
din nou de la moarte la viaţă? Prin urmare, tot astfel e şi la Botez, fiindcă 
este chip al morţii, fără îndoială, când te scufunzi, iar când te ridici se face o 
asemănare a învierii. Astfel deci, potrivit tâlcuirii Sfântului Apostol Petru 
(Faptele Apostolilor 13, 14), după cum acea Înviere (a Domnului) a fost o 
naştere din nou, tot aşa şi această înviere (a noastră, prin Botez) este o 
naştere din nou”.15  

Apostolul neamurilor zice însă: „Iar dacă am murit împreună cu 
Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El, ştiind că Hristos, înviat din 
morţi, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Căci ce a 
murit a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte trăieşte în 
Dumnezeu” (Romani 6, 7-10).  

Viaţa în Hristos ne este dată concret prin Sfintele Taine. Prin aceste 
acte, noi ne facem părtaşi cu El prin moarte şi suferim împreună cu El, ca să 
putem fi şi înviaţi în puterea şi harul hristic.   

Desigur, mântuirea fiecăruia dintre noi depinde de însuşirea prin 
credinţă a roadelor ce vin de pe urma iconomiei Fiului lui Dumnezeu 
întrupat, răstignit şi înviat. Credinţa nu este o simplă convingere de ordin 
intelectual, raţional. Nu este nici o vedere fizică, trupească, simţuală. Ci este 
o vedere spirituală, o legătură vie a omului credincios cu Hristos Cel 
răstignit şi înviat, în care el dobândeşte o cunoaştere a realităţilor spirituale 
nevăzute şi nepieritoare. Este „lumina vieţii Bisericii pe pământ şi arvuna 
vieţii veşnice”. Cu alte cuvinte, prin ea Îl simţim prezent permanent pe 
Hristos în Biserică şi dorim să avem întru El viaţă veşnică.16 

Deopotrivă, avem nevoie pentru mântuire de harul divin, prin 
intermediul căruia creştinul renăscut la noua viaţă în Hristos este călăuzit 
către Dumnezeu şi, prin dragostea izvorâtă din credinţă şi prin eforturile 
personale, va dobândi statura bărbatului desăvârşit, în care va putea să 
beneficieze de bucuria şi darurile oferite de Sfântul Duh.17 

Viaţa creştină este îndreptată către înviere. De aceea, pentru a 
rămâne permanent în legătura vie cu Hristos Cel înviat, în comuniune cu 
Dumnezeu, credinţa trebuie cultivată în fiecare ceas, ferindu-ne de păcat şi 
săvârşind fapte bune, sporind în dragoste faţă de Dumnezeu prin rugăciune 
şi faţă de semeni prin întrajutorare, iertare şi împăcare. Aşa ne îndeamnă 

 
15 SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI, Despre Sfintele Taine, în colecţia PSB, 
traducere, introducere şi note de Pr. prof. dr. Ene Branişte, volumul 53, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 14.  
16 PF DANIEL, Evanghelia slavei..., p. 22-25.  
17 SFÂNTUL GRIGORIE AL NYSSEI, Despre rostul vieţii creştine, în româneşte de Pr. 
OLIMP N. CĂCIULĂ, în Glasul Bisericii, an XVII, nr. 10/1958, octombrie, p. 941.  
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Sfântul Apostol Pavel: „Fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind 
întotdeauna în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este 
zadarnică în Domnul” (I Corinteni 15, 50).   

Învierea lui Hristos ne cheamă permanent la înnoirea vieţii, prin 
eliberarea de patimi. Iar binecuvântarea Mântuitorului „Pace vouă!” ne este 
un izvor de nădejde, înţelegând că pacea şi bucuria duhovnicească nu vin 
decât din curăţia şi sfinţenia vieţii, prin puterea Învierii Sale, care lucrează 
întru noi, în trupul Său tainic, Biserica. 

De aceea, ori de câte ori intrăm în biserică, la sărbători şi mai ales în 
ziua Duminicii, ca zi a Învierii, ne întâlnim cu Hristos Cel înviat. Atunci 
când ne închinăm şi sărutăm icoana Învierii, menţinem vie legătura şi 
comunicăm cu Hristos Cel înviat prin rugăciune şi prin ascultarea 
Evangheliei. Dar, mai mult, prin Sfânta Euharistie ne împărtăşim cu Trupul 
şi Sângele Lui, spre viaţa şi bucuria veşnică din Împărăţia Preasfintei 
Treimi”.18 Şi fericiţi sunt cei care cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de 
Dumnezeu fac aceasta. Căci, deşi nu L-au văzut în trup pe Hristos înviat, 
cred cu tărie, asemenea Sfântului Apostol Toma, că El este Domnul vieţii şi 
Dumnezeul nostru. 

Sfânta Liturghie la care am participat cu toţii astăzi, în Duminica 
Sfântului Apostol Toma, ne-a fost, desigur, un nou prilej de întâlnire cu 
Hristos Cel înviat, întru Care vieţuim şi creştem duhovniceşte. Să-I 
mulţumim, aşadar, pentru darul credinţei, pe care, cu puterea harului Său, ne 
străduim să-l cultivăm permanent spre slava Preasfintei Treimi şi spre 
dobândirea vieţii veşnice. Amin! 

 
 

 
     

 
 

 

 
18 PF DANIEL, Evanghelia slavei..., p. 26-27.  
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
 

MIREASA LUMINII. Imne din Bisericile Siriene, închinate 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 

Traducere de pr. dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE şi  
prof. HERMINA MARIA APOSTOLACHE,   

după versiunea în limba engleză a Prof. Dr. SEBASTIAN P. 
BROCK, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, 238 p. 

 
 
Între numeroasele lucrări apărute anul aceasta la Editura „Mitropolia 

Olteniei” se numără şi valoroasa traducere „Mireasa Luminii. Imne din 
Bisericile Siriene, închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, însoţită 
de binecuvântarea şi Cuvântul înainte al IPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Lucrat după versiunea în limba engleză a 
profesorului Sebastian P. Brock, textul abordează o temă foarte importantă 
din punct de vedere teologic şi cu precădere dezvoltată în Tradiţia Bisericii 
Orientale, anume învăţătura despre Maica Domnului. Traducerea a fost 
realizată de pr. lect. dr. Ioniţă Apostolache, cadru didactic la Facultatea de 
Teologie din Craiova, şi de preoteasa Hermina Maria Apostolache, profesor 
de limba engleză. 
 „Mireasa Luminii”, sintagmă des întâlnită în literatura siriacă de 
specific imnografic, ne-o descoperă pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 
într-un mod cu totul şi cu totul aparte. Ea este vasul cel mai ales al mântuirii 
noastre, locul cel sfinţit şi preacurat în care Dumnezeu „S-a sălăşuit şi Prunc 
S-a făcut”. Maica Domnului este iarăşi noua Evă, adică „Mama celor vii”, 
cea prin a cărei încuviinţare se împlineşte unirea desăvârşită a neamului 
omenesc cu Părintele Ceresc în cea mai mare taină a smereniei. „Acceptul ei 
liber: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!,1 reflectă încrederea 
nu numai prin faptul că din ea se naşte Fiul Celui PreaÎnalt, ci şi prin modul 
minunat în care se va săvârşi aceasta. Deşi era hotărâtă să rămână fecioară, 
Ea primeşte să fie Maică, primeşte ceea ce Dumnezeu cere de la dânsa, 
învoindu-se cu o încredere totală, dar şi cu smerenia, care o face să se 
supună întru totul voii Domnului. Zămislirea cea fără de sămânţă şi fără de 
prihană a Fiului Celui Preaînalt, prin pogorârea Duhului Sfânt asupra 
Fecioarei Maria, şi naşterea Sa, fără a rupe peceţile fecioriei Maicii Sale, 

 
1 Lc. 1, 38. 
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reprezintă temeiul fundamental al preacinstirii Maicii Domnului, în cadrul 
cultului Bisericii lui Hristos”.2 

Permanent preocupat de „tradiţia creştinismului siriac oriental”, 
profesorul Sebastian Brock scoate la lumină prin aceste mărgăritare 
duhovniceşti o „altfel de teologie”. Imnografia siriacă ne descoperă o 
realitate liturgică, foarte apropiată de ethosul trăirii noastre ortodoxe. Este 
limbajul prin care până şi cele mai adânci înţelesuri dogmatice se lipesc de 
inima credinciosului şi se fac înţelese în dinamica harului care încălzeşte, 
ridică şi întăreşte experienţa liturgică. Aşa se face că „scopul prezentei 
colecţii de traduceri este de a aduce înaintea cititorului modern câteva 
exemple din această bogată tradiţie a poeziei siriace, concentrându-se în 
special pe tema locului Maicii Domnului în iconomia mântuirii. În aceste 
poeme am întâlnit o prospeţime şi o direcţie clară, care ne face să luăm 
aminte din nou la detaliile atât de familiare, dar risipite, despre Maica 
Domnului, aflate în Sfintele Evanghelii. Alături de texte de mare frumuseţe 
şi profunzime teologică, găsim altele în care realitatea concretă iese la 
iveală. Întâlnim, de asemenea, pe Maica Domnului în „contradicţie” cu 
Iosif, care prima oară refuză să accepte explicaţiile cu privire la ceea ce se 
întâmplase cu ea, temându-se să îndure ruşinea de a fi descoperită de către 
vecini şi rude şi să trăiască cu frica de a fi ucisă cu pietre, din cauza sarcinii 
ei tainice”.3 
 Conţinutul lucrării împleteşte foarte frumos trei stiluri literare, 
specifice imnografiei siriace: poezie lirică sau imne liturgice, poeme 
dialogice şi poeme narative. 

1. Imnele liturgice reprezintă compoziţiile „împărţite pe strofe 
(madrashe), cuprinzând o varietate de structuri metrice. Între 
acestea, cele mai lungi poeme, cu cea mai simplă metrică, sunt 
numite soghyatha (singular, soghita), putând uneori încorpora un 
acrostih alfabetic”. 

2. În cea de a doua categorie intră Poemele dialogice, încorporând 
o structură distinctă (de soghyatha), alcătuită din: (a) introducere 
– unde de obicei găsim o succintă prezentare a structurii textului; 
(b) dialogul – unde personajele, de regulă din Sfânta Scriptură, 
vorbesc în versuri alternative (această parte conţine în mod 
obişnuit un acrostih alfabetic); (c) o scurtă concluzie sau 
doxologie. O specificitate aparte pentru aceste poeme este aceea 
că beneficiază de „o ascendenţă foarte veche, întrucât forma lor 

 
2 IPS Părinte Mitropolit Irineu Popa, Cuvânt înainte: „Către Născătoarea de Dumnezeu, 
acum cu osârdie să alergăm”, în Mireasa Luminii, p. 7-8. 
3 Sebastian P. Brock, Introducere, la Mireasa Luminii, p. 15. 
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poate fi reperată în disputele precedente, identificate în vechea 
literatură mesopotamiană, scrisă de sumerieni şi acadieni”. 

3. Cea de a treia categorie de texte traduse în prezenta lucrare, este 
reprezentată de Omiliile în versuri (memra). Acestea definesc o 
„trăsătură aparte a literaturii siriace în perioada ei timpurie, şi cei 
doi mari practicanţi ai acestui gen au fost cunoscuţii poeţi Narsai 
(†cca. 500) şi Iacob de Sarug (†521). Cele trei omilii în versuri 
traduse în acest volum (Nr. 44-46) sunt toate după „metrica lui 
Mar Efrem”, cu alte cuvinte, sunt cuplete de 7+7 silabe. Cel mai 
adesea, omiliile în versuri din această metrică ajung să fie în mod 
eronat atribuite Sfântului Efrem (numai câteva omilii în versuri 
genuine păstrându-se sub semnătura Sfântului Părinte)”.4 

  
Prima parte a lucrării este deschisă prin cinci imne liturgice la 

Praznicul „Naşterii Domnului”, semnate de Sfântul Efrem Sirul. Teolog al 
profunzimilor duhovniceşti, Sfântul Părinte ne poartă în meditaţie prin 
intermediul versului „la paradoxurile care înconjoară Întruparea şi aici el se 
apleacă asupra câtorva paradoxuri ce se referă la Maica Domnului, ca 
rezultat al Naşterii ei minunate. În cea de-a două strofă, Maria este descrisă 
atât ca soră”, cât şi ca mamă a lui Hristos. Motivul pentru aceasta devine 
evident în cel de-al doilea şi al patrulea imn tradus aici: prezenţa reală a lui 
Hristos în pântecele Mariei îi slujeşte ei ca botez, după cum apele Iordanului 
au fost sfinţite de prezenţa lui Hristos în ele, la Botez. De vreme ce prin 
botez creştinii devin fraţi şi surori ai lui Hristos (cf. Rm. 8, 29), Maria poate 
astfel să ia alături de atributul ei de mamă şi pe cel de mireasă”. 
 

Iată aici primele două strofe din I Imn Liturgic la Naşterea 
Domnului (Nr. 11): 
 
1. Nimeni nu ştie în ce fel, Doamne, să o numească pe Maica Ta: 
Să-i spunem „fecioară”? Dar naşterea ei este cunoscută. 
Sau „femeie căsătorită”? Dar niciun bărbat nu a cunoscut-o pe dânsa. 
Dacă aceste înţelegeri despre Maica Ta sunt cu anevoie de înţeles, 
cine ar putea nădăjdui să înţeleagă cele despre Tine? 
Stihul: 
Slavă Ţie, Cela ce toate le cunoşti, slavă atotputerniciei Tale. 
 
2. Numai ea este a Ta Maică, 
însă Îţi este deopotrivă şi soră, dimpreună cu toţi ceilalţi. 

 
4 Sebastian P. Brock, Introducere, la Mireasa Luminii, p. 28. 
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A fost Maica Ta, a fost şi sora Ta, 
Ţi-a fost deopotrivă Mireasă, dimpreună cu toate sufletele feciorelnice. 
Tu, care ai frumuseţea Maicii Tale, 
Însuţi ai înconjurat-o pe ea cu toate! 
 
 Cea de a doua parte a traducerii este dedicată „Poemelor 
Dialogice”. Patru la număr, textele sunt creaţii anonime, construite sugestiv 
pe patru secvenţe biblice, consacrate în special principalelor episoade din 
viaţa Maicii Domnului: Dialogul dintre Maria şi Înger; Dialogul dintre 
Maria şi Iosif; Dialogul dintre Maria şi Magi; Dialogul dintre Maria şi 
Grădinarul. Acestor patru texte se adaugă încă două poeme dialogice, 
culese din tradiţia siriacă de răsărit şi tradiţia siriacă de apus. 

Profesorul Sebastian Brock surprinde foarte bine dinamica teologică 
prin care se caracterizează şi se definesc aceste capodopere ale literaturii 
siriace. „În tradiţia siriacă, spune prof. Brock, Maria nu apare niciodată ca 
o figură pasivă, neluând în calcul pe cei necredincioşi, aşa cum a fost Eva, 
când a acceptat fără să stea pe gânduri ispita şarpelui. Astfel, după cum 
spune şi textul Evangheliei (Lc. 1, 34), Maria este adesea descrisă ca 
întrebându-l pe înger îndeaproape, tocmai ca să se asigure că acesta nu 
este un trimis al Satanei, diferit de un înger de lumină (cf. II. Cor. 11, 14). 
În următorul poem dialogic ni se oferă o înţelegere despre ce fel de gânduri 
ar fi putut revolta mintea Mariei, când a auzit prima dată rostirea 
neaşteptatei vestiri, care i-a fost adusă. La fel ca şi în alte locuri din textele 
traduse aici, în imnul de mai jos citim că Maria se convinge de 
autenticitatea mesajului lui Gavriil numai în momentul în care acesta 
pomeneşte de Duhul Sfânt. În acest sens, ea slujeşte ca exemplu pentru toţi 
credincioşii”.5 
 

Îl găsim astfel pe Arhanghel venind înaintea Fecioarei pentru a 
aduce Vestea ce Bună, interacţiunea fiind cuprinsă cu măiestrie în imaginile 
rezultate din schimbul de replici.6 
 
11. ÎNGERUL: 
Către Fecioară veghetorul a zis: 
„Pacea fie cu tine, o, Maica Domnului meu (Lc. 1, 28), 
binecuvântată eşti tu între femei 
şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău” (Lc. 1, 42). 
 

 
5 Mireasa Luminii, p. 166. 
6 40. (Anonim) Dialogul dintre Maria şi Înger (Imn despre Maica Domnului, Nr. 17). 
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12. MARIA: 
A spus Maria: „Cine eşti tu? 
Şi ce este aceasta despre care vorbeşti? 
Cele despre care spui sunt cu neputinţă la mine, 
şi ce înseamnă cuvintele tale, eu nu ştiu”. 
 
13. ÎNGERUL: 
„O, binecuvântată între femei, în tine a dorit 
Cel Preaînalt să locuiască. Nu te teme, 
căci întru tine Har se va pogorî 
să toarne milă peste întreaga lume”. 
 
14. MARIA: 
„Rogu-te, Doamne, nu mă întrista. 
Tu eşti înveşmântat în haine de foc. 
Te rog să nu mă arzi. 
Cele ce-mi spui îmi sunt străine mie 
şi nu sunt în stare să şoptesc ce înseamnă”. 
 

Ultima parte a lucrării, cea de a treia, este dedicată genului de 
Omilie în versuri. Regăsim astfel două omilii despre „Fecioara Maria” şi o a 
treia despre „Maria şi Iosif”. Ne vom opri la cea de a doua Omilie în versuri 
dedicată Maicii Domnului, care cuprinde o interesantă „meditaţie cu privire 
la paradoxurile care înconjoară Naşterea. În strofele 22-23 se face trimitere 
la Elisabeta şi la Ioan Botezătorul (termenul de „fecioară”/„feciorelnic” se 
poate referi de asemenea şi la partea bărbătească, în limba siriacă)”.7 
 
(105) 
El a intrat şi a locuit într-însa fără ca ea să simtă. 
Ea L-a primit, nesuferind durere. 
Era în pântecele ei ca un prunc, 
şi totuşi întreaga lume era plină de El. 
Din dragostea Sa a venit jos să înnoiască 
 
(110) 
chipul lui Adam, care îmbătrânise (cf. I Cor. 15, 49). 
Aşadar, când auzi de Naşterea 
Lui Dumnezeu, stai în tăcere. 
Lasă cuvântul lui Gavriil 
să fie zugrăvit în mintea ta, 

 
7 45. (Anonim) Omilie în versuri despre Fecioara Maria (Omilia a II-a). 
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(115) 
căci acolo nimic nu este cu neputinţă 
pentru acea slăvită Majestate 
care, de dragul nostru, a coborât jos 
şi tot de dragul nostru s-a arătat, 
căci a coborât până la noi, 
 
(120) 
şi printre noi S-a născut, din neamul nostru. 
În această zi Maria s-a făcut pentru noi 
Cerul care-L poartă pe Dumnezeu, 
căci într-însa Dumnezeirea cea mai presus de cuget 
a coborât şi a locuit. 
 
 Traducerea închinată Maicii Domnului cuprinde de asemenea o 
bogată bibliografie, folositoare unei cercetări mai în detaliu pe tema 
teotokologiei specifică Bisericii Orientale. În conţinutul ei bogat în imagini 
şi valenţe teologice, lucrarea reprezintă un real câştig pentru literatura 
patristică românească. Este de asemenea de menţionat faptul că această 
frumoasă realizare teologică completează o iniţiativă mai veche a Facultăţii 
de Teologie din Craiova, legată implicit de colaborarea cu marele profesor şi 
siriacist de la Oxford, Sebastian P. Brock.8 O contribuţie foarte importantă 
în realizarea acestui proiect l-a avut şi pr. prof. Jacob Tekeparambil, 
directorul SEERI, care a dat acordul pentru traducerea lucrării. 
 

(Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU) 9 

 
8 Profesorul Sebastian Brock a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Craiova, la Facultatea de Teologie, în data de 7 octombrie 2015. Cu acest prilej a fost 
lansată traducerea în română a lucrării sale „Brief Outline of the Syriac Literature”, la 
Editura „Mitropolia Oltenie”, cu titlul „Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de azi”. 
9 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Pr. dr. Adrian Boldişor, Ortodoxia ieri, azi, mâine. 
Teme intercreştine şi interreligioase pentru secolul XXI, 

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019, 240 p. 
 
 

În teologia ortodoxă românească contemporană, preocuparea pentru 
o sinteză teologică, deopotrivă recuperatoare de probleme deja abordate în 
alte spaţii culturale şi inovatoare pentru preocupările actuale, a devenit un 
domeniu acreditat în facultăţile de teologie, cu precădere pentru teologii 
care analizează fenomenul religios în ansamblul său dar şi interacţiunile 
dintre religiile lumii. Catedra de Istoria Religiilor este chemată să răspundă 
la dezbaterile contemporane, mai ales în spaţiile geografice unde migraţia 
este foarte ridicată. 

O lucrare de cercetare în acest sens ne prezintă părintele Conf. univ. 
dr. Adrian Boldişor, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii din Craiova, care analizează în volumul „Ortodoxia ieri, azi, 
mâine. Teme intercreştine şi interreligioase pentru secolul XXI” subiectele 
care frământă lumea creştin-ortodoxă din România dar şi din afara ei. 
Totodată, autorul apelează la documentele Sfântului şi Marelui Sinod al 
Bisericii Ortodoxe, desfăşurat între 18 şi 26 iunie 2016, în Creta, prezentând 
într-o sinteză critică rezultatele acestei întâlniri şi pentru studentul român 
sau pentru cititorul interesat de acest fel de analize.  

Lucrarea este una sintetizatoare, însumând 240 de pagini, împărţită 
în 9 capitole, cu introducere din partea autorului, dar şi cu o listă 
bibliografică impresionantă. Volumul a apărut la începutul anului 2019, sub 
egida editurii Mitropolia Olteniei şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.  

Primul capitol „Ciocnirea civilizaţiilor – adevăr sau mistificare?” 
tratează într-o cheie teologică teoria ciocnirii civilizaţiilor, creionată în 
perioada postcomunistă şi descrisă de către politologul Samuel Phillips 
Huntington. Conceptului de civilizaţie universală, credinţa creştină îi 
răspunde cu realitatea vie care este Biserica, Trupul tainic al Domnul, care 
are o prezenţă pan-cosmică.  

În al doilea capitol, intitulat „Ortodoxă, pluralism şi globalizare”, 
autorul nostru aduce la suprafaţă problema globalizării, din perspectivă 
ideologică, confruntând-o cu înţelegerea creştină. Ecumenicitatea spirituală 
reprezintă o formă de manifestare a universalului fără a atinge riscul 
sincretismului religios, unde se urmăreşte unirea tuturor într-un singur mod 
de a trăi şi de a gândi. Din nefericire, globalizarea în sens ideologic se 
axează într-un plan economic de a conduce lumea, ceea ce presupune 
distrugerea diversităţii culturale în favoarea uniformizării culturii, indiferent 
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de natura ei. Teologia ortodoxă reconciliază unitatea şi diversitatea, 
exemplul persoanei umane fiind definitoriu pentru a înţelege că nu toţi 
oamenii pot fi la fel sau gândi la fel.  

Următorul capitol, „Evanghelie şi cultură” completează tema 
globalizării, scoţând în relief importanţa culturii locale şi unde misiunea 
Bisericii nu trebuie să îndepărteze cultura creatoare a spaţiului unde se 
propovăduieşte Vestea cea Bună, ci dimpotrivă, are şansa exprimării 
adevărului evanghelic în alte forme creatoare. Concluzia autorului este 
aceea că indiferent de spaţiu sau cultură, Evanghelia are mereu prioritate. 

Capitolul „Ortodoxie, etnicitate şi naţionalism” atinge una din 
problemele cele mai actuale ale Ortodoxiei, anume divizarea acesteia în 
funcţie de interesele naţionale sau de etnicitate. Conceptul „sobornicitate 
deschisă”, descris de părintele Dumitru Stăniloae, transcede naţionalismul şi 
deschide posibilitatea Bisericii locale să se integreze în Biserica Universală. 
În mod direct, este precizat faptul că nu putem pune egalitate în Biserică şi 
naţionalitate. În Biserică, ne spune autorul nostru, diferenţele etnice sunt 
depăşite sau cel puţin aşa ar trebuie să fie.  

În capitolul „Ortodoxia şi drepturile omului” se recapitulează marile 
documente ale organizaţiilor civile cu privire la dreptul omului, fie moral, 
natural sau religios. Remarca autorului nostru este aceea că toate aceste 
declaraţii sau rapoarte nu au la bază dimensiunea comunitară a omului ci 
doar identitatea individualistă şi egocentrică a acestuia. Mai mult decât atât, 
izvorul drepturilor omului ar trebui să fie credinţa referitoare la originea 
umanităţii în actul dumnezeiesc al creaţiei. 

Următorul capitol „Ortodoxia şi fenomenul migraţiei” aduce în 
discuţie problema globalizării în urma libertăţii migraţiei, dar cu efecte 
demografice uneori extrem de grave. Din punct de vedere teologic, nu 
migraţia în sine este un lucru rău, ci implicaţiile religioase provocate de 
această mişcare a lumii într-o parte sau în alta. Comunităţile religioase au 
datoria sfântă de a apăra drepturile umane ale migranţilor, dar şi să 
atenţioneze pericolele sincretismului la care omul este supus. Cel mai bun 
exemplu oferit de autor este problema diasporei româneşti, care a adus cu 
sine şi aspecte pozitive, cel puţin din punct de vedere economic, dar şi 
aspecte negative, mai ales din punct de vedere social şi spiritual.  

Capitolele „Ortodoxia şi educaţia religioasă şi interreligioasă” şi 
„Ortodoxia şi dialogul religios” sunt prezentate din punct de vedere al unui 
teolog specializat în dezbaterile interreligioase. În calitate de specialist în 
domeniul Istoria Religiilor, Pr. Boldişor consideră că dialogul religios nu 
este unul opţional, ci unul necesar pentru harta actuală a lumii din punct de 
vedere religios. Pentru a nu derapa, atunci când teologii ortodocşi se implică 
în dezbaterile interreligioase, trebuie să se apeleze la Sfânta Scriptură şi la 
Sfânta Tradiţie, cele două izvoare sigure ale Revelaţiei divine.  
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Ultimul capitol, intitulat „Ortodoxia şi provocările actuale din 
România”, descrie situaţia cultelor religioase din România, unde apartenenţa 
creştin-ortodoxă este majoritară, situaţia educaţiei religioase, dar şi 
implicaţiile religioase ale fenomenului migraţiei, recapitulând acţiunile 
concrete care au fost prezentate ca soluţii la aceste realităţi prezente în 
societatea românească.  

În concluzie, toate temele analizate şi prezentate în această lucrare 
academică pot consitui teme pentru cercetare în aria doctorală, având în 
vedere atât actualitatea lor, dar şi importanţa pe care o au. În mod reuşit, 
autorul sintetizează aceste subiecte şi le prezintă înaintea cititorului într-o 
formă accesibilă, lăsând loc şi pentru alte perspective şi pentru alte reflecţii 
creatoare.  

 
(Prof. Drd. DORU MARCU)1

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Arhim. Prof. VASILE PRESCURE, Viaţa şi învăţătura 
Părintelui Arsenie Boca, Ed. Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 

Deva, 2014, 315 p. 
 

 
Cartea a apărut cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Gurie, 

Episcopul Devei şi Hunedoarei şi cuprinde profunzimea gândirii teologice şi 
medicale a Părintelui Arsenie Boca. 
           Lucrarea de faţă aparţine Părintelui Profesor Arhimandrit Vasile 
Prescure, multa vreme profesor de Dogmatică la Seminarul Teologic din 
Craiova, ucenic şi apropiat al Părintelui Arsenie Boca. Prezenţa Părintelui 
Arsenie Boca în viaţa Părintelui Vasile Prescure a avut un rol hotărâtor 
pentru tot restul vieţii, încât cel din urmă îşi doarme somnul de veci lângă 
duhovnicul său. 
          Originea neamului părintelui Arsenie Boca este Ţara moţilor. S-a 
născut în ziua de 29 septembrie 1910, în comuna Vaţa de Sus, judeţul 
Hunedoara, localitate situată lângă oraşul Brad. Părinţi săi s-au numit Iosif 
şi Cristina, iar la naştere a primit numele Zian. Primele patru clase primare 
le-a urmat în satul natal după care a urmat Liceul Naţional Ortodox Avram 
Iancu din Brad, al cincilea liceu românesc din Transilvania după cele din 
oraşele Blaj, Beiuş, Braşov şi Năsăud. 
             Înzestrat de Dumnezeu cu o inteligenţă aparte şi-a însuşit cu mare 
plăcere matematica, fizica, religia, desenul şi muzica. Liceul l-a absolvit în 
anul 1929 ca şef de promoţie. Fire religioasă, înclinat spre meditaţie şi-a 
modelat calităţile sale morale spre rugăciune,  din acest motiv a fost  numit 
de colegi şi prieteni cu supranumele de Sfântul. 
           Părintele Arsenie Boca, avea pe lângă dotaţia  intelectuală de 
excepţie, un fond moral deosebit, o structură sufletească meditativă, puţin 
sociabilă, extrem de rezervat, reţinut şi solitar. A urmat cursurile Facultăţii 
de Teologie din Sibiu, pe care a absolvit-o tot ca şef de promoţie. Aici l-a 
avut coleg pe viitorul Profesor de Teologie Teodor Bodogaie care afirma 
despre Părintele Arsenie Boca, că n-a putut să-i descifreze unele din tainele 
sale sufleteşti.  La Facultatea de Teologie din Sibiu, între alţi teologi cu 
nume de prestigiu,  l-a avut profesor şi pe vrednicul de pomenire Părintele 
Dumitru Stăniloae, cu care a colaborat la traducerea şi tipărirea Filocaliei. 
La recomandarea mitropolitului Nicolae Bălan, vreme de cinci ani a urmat 
cursurile Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti. În acest context, 
maestrul Costin Petrescu i-a încredinţat pictarea la Ateneul Român a 
portretului lui Mihai Viteazul şi împreună avându-l alături şi pe Francisc 
Şirato, au pictat catedrala din Alba Iulia. Despre alesele sale calităţi de 
pictor în arta bisericească, stau mărturie peste veacuri, pictura din biserica 
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Drăgănescu din judeţul Giurgiu, dar şi alte lucrări realizate la Mănăstirile  
Sâmbăta şi Prislop. 
           În paralel a studiat cursurile Facultăţii de  Medicină, avându-l 
profesor pe Francisc Reiner, aici  a audiat cursuri de fiziologie, anatomie şi 
genetică. Pentru completarea studiilor de pictură a învăţat la Chişinău 
poleitura cu aur numită cicanca, având ca îndrumători renumiţi maeştri ruşi. 
           Modul în care Părintele Arsenie Boca a conceput viaţa creştină îl 
găsim în scrierile sale, iar felul în care a trăit viaţa duhovnicească ni-l oferă 
mărturiile celor care l-au cunoscut personal, adică ucenici, fii duhovniceşti 
sau apropiaţi sufleteşte, care l-au numit părintele lor. 
Din anii copilăriei s-a remarcat cu o anumită înclinaţie spre singurătate, 
meditaţie, lucrarea faptelor bune după învăţătura Domnului nostru Iisus 
Hristos. În timpul cursurilor liceale a rămas orfan de tată care i-a fost  cel 
mai bun pedagog şi pe care l-a preţuit toată viaţa. Pe lângă ştiinţele fixe 
studiate în liceu pe care l-a absolvit ca şef de promoţie,  cu multă pasiune  s-
a îndreptat spre contemplare,  care până la urmă l-au biruit, îndreptându-se 
spre teologie.  
          Părintele Arsenie Boca, consecvent principiului după care s-a condus 
toată viaţa, foloseşte timpul spre a nu pierde cunoştinţele de mistică 
prezentate cu atâta elocinţă de eruditul profesor Nichifor Crainic, ţinute la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti.  
           Aşa cum rezultă din documentele de arhivă ale Arhiepiscopiei din 
Sibiu rezultă că în anul 1935 în cursul lunii septembrie a fost hirotesit întru 
citeţ şi ipodiacon. Şi tot acum a fost hirotonit diacon celib. Ilustrul 
mitropolit Nicolae Bălan al Ardealului pentru revigorarea vieţii monahale 
intenţiona să restaureze Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, 
Făgăraş, dărâmată cu tunul în anul 1785 de generalul austriac  Nicolae 
Adolf von Bucow. Din porunca sa au fost dărâmate peste 150 de biserici, 
mănăstiri şi schituri ortodoxe, centre ale rezistenţei în lupta de apărare a 
dreptei credinţe. Vrednicul mitropolit, conştient că o viaţă monahală nu se 
poate face decât printr-o trăire duhovnicească deosebită şi un personal bine 
pregătit. Pentru aceasta căuta, oamenii cu vocaţie monahală, între aceştia se 
afla pe atunci  şi tânărul părinte Arsenie Boca.  
            În anul 1939,  este trimis de mitropolitul Nicolae Bălan la Muntele 
Athos, unde a stat la schitul Sf. Ipatie, trei luni. Experimentează viaţa 
duhovnicească de acolo unde a postit 40 de zile. Aici la cunoscut pe 
arhimandritul Antipa Dinescu (1859-1942), de ale cărui sfaturi se va folosi 
mai târziu. După unii apropiaţi, se pare că în aceste trei luni ar fi refăcut 
traseul parcurs de Sf. Apostol Pavel în Grecia. După propria mărturisire, 
părintele Arsenie Boca a plecat la Muntele Athos ca să deprindă călugăria, 
pentru desăvârşirea ei  de mai târziu. La întoarcere în luna iunie acelaşi an 
se închinoviază la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.  
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            În anul următor, în ziua de 3 mai, după Sfintele Paşti, la Izvorul 
Tămăduirii a fost tuns în monahism, primind numele de Arsenie, iar în ziua 
de 10 aprilie 1942 a fost hirotonit preot şi numit stareţ al mănăstirii. 
         Aici, părintele Arsenie Boca a promovat o intensă viaţă spirituală. În 
predicile sale, părintele Arsenie Boca punea accent pe viaţa curată, iubirea 
de Dumnezeu şi a aproapelui. În cel mai scurt timp, mănăstirea 
Brâncoveanu, a început să fie cercetată de mulţi credincioşii. Lucrarea 
duhovnicească de anvergură a părintelui Arsenie Boca a creat o mişcare de 
trezire duhovnicească, un curent de înnoire a vieţii creştine în duhul 
spiritualităţii ortodoxe fără precedent în istoria Bisericii Române. 
              Predica de la Sâmbăta de Sus are ca obiect principal combaterea 
păcatului prin trezirea la o prezenţă vie a Domnului nostru Iisus Hristos. 
Una dintre treptele de pregătire ale pelerinului este mărturisirea. Hristos 
lucrează numai prin Sfintele Taine şi numai în Biserică. Fiecare credincios 
este obligat să rămână între semenii săi, rugându-se pentru ei, ajutându-se 
reciproc. Orice individualism ori mândrie dornică de afişaj duce la pierzare. 
Smerenia şi puritatea vieţii sunt condiţii absolut necesare pentru mântuire. 
         În cuvântările sale, Părintele Arsenie Boca a promovat tezaurul 
dogmaticei şi al disciplinei răsăritene. La vremea potrivită, mişcarea de 
înnoire spirituală a Părintelui Arsenie Boca a radicalizat mult viaţa creştină 
în sensul restaurării ei sănătoase. 
             În anul 1948, luna mai, Părintele Arsenie Boca, acuzat de 
legionarism, a fost arestat şi torturat de Securitate. În toate demersurile sale, 
Părintele Arsenie Boca şi-a manifestat nevinovăţia, fiind mai mult o 
înscenare a oamenilor răi şi fără frică de Dumnezeu. 
            A doua mănăstire de care şi-a legat activitatea duhovnicească a fost 
Mănăstirea Prislop cu hramul Sf. Ioan Evanghelistul, din judeţul Hunedoara. 
Aici în ziua de 25 noiembrie 1948, a fost numit stareţ. Mănăstirea se afla 
într-o  avansată stare de ruină. La Mănăstirea Prislop în ziua de 14 septembrie 
1949, au depus voturile monahale, Stelian Manolache cu numele de Dometie 
şi Leonida Plămădeală – viitorul mitropolit al Ardealului cu numele de 
Antonie. 
                Mănăstirea Prislop, întemeiată de Sf. Nicodim cel Sfinţit de la 
Tismana, a fost distrusă şi incendiată în anul 1762, de generalul Bucow, din 
ordinul împărătesei Maria Tereza a Austriei. 
               În cel mai scurt timp, sub conducerea duhovnicească a părintelui 
Arsenie, mănăstirea a făcut progrese remarcabile în ceea ce priveşte viaţa 
spirituală, precum şi în domeniul vieţii materiale. 
             Autorităţile ateo-comuniste nu vedeau cu ochii buni activitatea 
prodigioasă a Părintelui Arsenie Boca desfăşurată la Mănăstirea Prislop. În 
anul 1950, Mănăstirea Prislop a fost transformată în mănăstire de maici,  iar 
Părintele Arsenie Boca nu mai este stareţ, ci duhovnic al mănăstirii. 
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              Necazurile nu s-au oprit aici. În anul 1951 în zilele de 15-16 
ianuarie, Părintele Arsenie, este din nou ridicat de Securitate, iar în anul 
1952, Părintele Arsenie Boca a fost condamnat 9 luni de închisoare. A 
cunoscut detenţia de la Ocnele Mari, Canal care l-au marcat profund. În anul 
1959, mănăstirea a fost desfiinţată, iar maicile alungate, iar părintelui i s-a 
interzis să mai slujească în misiunea de preot. Clădirea a fost transformată în 
cămin de bătrâni, până în anul 1976, când a fost redeschisă. 
                După o lungă pribegie prin Bucureşti a fost angajat ca pictor, 
muncitor la Atelierele Patriarhiei Române de la Schitul Maicilor, participând 
la Sfintele Slujbe în calitate de cântăreţ. A lucrat vreme de 15 ani la pictarea 
biserici din satul Drăgănescu. Între anii:  1969-1989 a deţinut un atelier de 
pictură şi o chilie la Mănăstirea Sinaia. Aici cu măicuţele alungate de la 
Mănăstirea Prislop în 1959 a reorganizat o nouă obşte monahală. 
               Ultimii ani ai vieţii sale pământeşti i-a petrecut la Mănăstirea 
Sinaia, metocul Mănăstirii Prislop, pe care l-a organizat într-un Aşezământ 
monahicesc. Bolnav, supărat de necazurile vieţii şi-a dat sufletul în mâinile 
Creatorului în ziua de 28 noiembrie 1989. La dorinţa sa, Părintele Arsenie 
Boca a fost înmormântat în ziua de 4 decembrie la Mănăstirea Prislop.  
             În toată activitatea sa, pusă în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor, 
Părintele Arsenie Boca a săvârşit o lucrare duhovnicească greu de aflat în 
lumea noastră de azi. A fost un slujitor harismatic, înzestrat cu daruri 
supranaturale şi s-a învrednicit de vederea unor persoane sfinte, a 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Maicii Domnului, a Sfântului Vasile 
cel Mare şi a Sfântului Serafim de Sarov, precum şi a unora dintre apropiaţii 
săi. Părintele îndemna pe cei care veneau să-i ceară un sfat: Faceţi 
milostenie, daţi la săraci, daţi la neputincioşi, la orbi, la şchiopi. Cercetaţi 
bolnavii, daţi-le de mâncare, daţi-la apă…Dacă nu faceţi bine, cum să 
aşteptaţi binele? 
              Prin darurile primite de la Dumnezeu, Părintele Arsenie Boca era 
cunoscător al tainelor sufletului omenesc: Eu ştiu mai multe despre voi 
decât ştiţi voi despre voi. Eu văd prin voi până la al treilea neam, spunea 
părintele. Cu argumente din Sfânta Scriptură şi din vieţile sfinţilor, vedem 
că uneori Dumnezeu a rânduit ca cei aleşi ai Săi să poată transmite porunci 
sau îndemnuri de la Dumnezeu celor care se găseau în situaţii deosebite. 
             Toată învăţătura propovăduită de Părintele Arsenie Boca se bazează 
pe Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi pe operele Sfinţilor  Părinţi şi Scriitori 
Bisericeşti. Cu darul pe care îl avea, Părintele a ştiut când i se apropie 
sfârşitul şi în această situaţie s-a adresat celor apropiaţi ai săi într-un mod pe 
care îi îndemna să apere dreapta credinţă că se vor întâlni dincolo de 
hotarele acestei lumi, în comuniune sfântă cu Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos. 
            De la trecerea sa în lumea veşniciei, tot mai multe suflete din lumea 
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întreagă, vin pentru reculegere la mormântul său. Pelerinii din toate locurile, 
trec pragul Sfintei Mănăstiri a Prislopului să ceară ajutor, mântuire 
împlinirea dorinţelor cerând mijlocirea înaintea tronului dumnezeiesc a 
Părintelui Arsenie Boca. Tot mai multe voci din lumea întreagă cer 
canonizarea Părintelui Arsenie Boca, iar numele lui să fie înscris în 
rândurile sfinţilor. 
            Biserica Ortodoxă Română, prin reprezentanţii ei, Sfântul Sinod al 
Bisericii noastre, îndemnat de puterea Sfântului Duh, sperăm ca în cel mai 
scurt Părintele Arsenie Boca să fie trecut în rândurile sfinţilor cu 
supranumele de Sfântul Ardealului. 
            Pe această cale, cu multă bucurie recomandăm publicului  larg 
credincios, rugător la Dumnezeu, lucrarea Viaţa şi învăţătura Părintelui 
Arsenie Boca, ce aparţine Părintelui Profesor Arhimandrit Vasile Prescure – 
unul din ucenici săi. 

       (Pr. Dr. CONSTANTIN CILIBIA)1 
 
            
                    
            
          
 

 

 
1 Preot la Parohia „Schimbarea la Faţă”, Băile Herculane. 




