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PASTORALE
DIN IUBIRE AM FOST CREAȚI ȘI DIN IUBIRE
SUNTEM MÂNTUIȚI
PASTORALĂ LA NAŞTEREA MÂNTUITORULUI
IISUS HRISTOS,

Dr. Irineu, prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei
PREACUCERNICULUI CLER, PREACUVIOSULUI CIN
MONAHAL, PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN
ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA
MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS, IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI
BINECUVÂNTĂRI
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Din nou sărbătoarea Crăciunului atinge inimile noastre cu o
frumuseţe negrăită. Iarăşi ne copleşeşte bucuria colindelor şi ne înduioşează
faptul că Dumnezeu Se face Prunc, pentru ca noi să credem în El şi să-L
iubim. El Se face Prunc şi Se pune cu încredere în braţele noastre,
spunându-ne: „ştiu că strălucirea şi măreţia Mea te înspăimântă. Ei bine,
pentru ca să nu te înfricoşezi, Eu vin deci la tine ca Prunc, pentru ca tu să
poţi să Mă primeşti şi să Mă iubeşti”.
Crăciunul este deci sărbătoarea care ne îndeamnă să cugetăm la taina
Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, Care a coborât din cerul Său pentru a lua
trupul nostru. Dumnezeu S-a întrupat, a devenit om ca noi şi astfel ne-a
deschis drumul spre Tatăl ceresc, spre comuniunea deplină cu El în iubire.
Sfântul Ioan Evanghelistul stăruie asupra acestui adevăr, spunând: „Cuvântul
S-a făcut trup”. Acest lucru, trebuie să recunoaştem, este deosebit de uimitor.
Măreţia acestui eveniment ne cutremură şi astăzi, după atâtea secole de viaţă
creştină. Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lumii, prin Care au fost create toate
lucrurile, devine unul dintre noi, lucrând cu mâini omeneşti, gândind cu minte
omenească, voind cu voinţă omenească, iubind pe oameni cu inimă
omenească. El S-a născut din Preacurata Fecioară Maria, făcându-Se
asemenea nouă întru toate, afară de păcat. Mai precis, prin Întrupare, Fiul lui
Dumnezeu a parcurs ca om itinerarul vieţuirii pământeşti, intrând în timpul
nostru, pentru a ne comunica însăşi viaţa Sa dumnezeiască. El a făcut aceasta
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nu cu strălucirea unui suveran, Care supune lumea prin puterea Sa, ci în
umilinţa unui Prunc, născut dintr-o Fecioară şi culcat în ieslea unei peşteri.
Iubiţi credincioşi şi credincioase
Înomenirea Fiului lui Dumnezeu ne-a arătat că prin iubire am fost
creaţi şi prin iubire am fost salvaţi de la înstrăinare şi moarte. Chiar dacă
Dumnezeu a scos pe Adam din Rai în urma păcatului strămoşesc, lumea nu
a fost părăsită de Dumnezeu. Mai mult, imediat după izgonirea din Grădina
Edenului, omul a primit vestea unui nou început prin Înomenirea Fiului
Celui Preaînalt. Astfel, Întruparea devine singura nădejde posibilă a acestei
comuniuni cu Dumnezeu şi totodată începutul realizării ei. Dacă omul, creat
de Dumnezeu, a căzut prin neascultare, rătăcind într-o existenţă fără de
Dumnezeu, prin Naşterea, Jertfa şi Învierea Fiului lui Dumnezeu noi toţi am
fost mântuiţi şi îndumnezeiţi. Deci, Cel Care a reînnoit toate întru Sine,
salvează pe Adam şi pe urmaşii lui, ajunşi în această stare de decădere.
Păcatul lipsise pe Adam de comuniune în iubire cu Dumnezeu, ajungând
incapabil de dialog firesc cu Creatorul său, fiind aservit lumii materiale.
Totodată, înstrăinarea de Dumnezeu şi de firescul său a făcut ca omul să se
arunce dincolo de Creatorul său, ajungând pradă propriei rătăciri. Despărţit
de iubirea lui Dumnezeu prin neascultare, omul a fărâmiţat natura umană şi,
odată cu ea, a risipit unitatea dintre sine şi urmaşii săi, împotrivindu-i pe
unii faţă de alţii prin lipsă de iubire. Trăind în această stare de confuzie
generalizată, omul a înlocuit iubirea de Dumnezeu cu iubirea de sine, dând
naştere tiraniei şi idolatriei.
Acest gol de iubire dintre Dumnezeu şi oameni are o dublă
consecinţă, atât trupească, cât şi sufletească. Pe de o parte, păcatul a întunecat
mintea omului, iar, pe de alta, vinovăţia i-a trezit sentimentul temerii de
pedeapsă. Întrebarea Domnului Dumnezeu din Rai: „Adame, unde eşti?” ne
arată atât starea sufletească a omului, ca urmare a păcatului, cât şi locul lui
de refugiu. Aceasta înseamnă că Adam a introdus în creaţie un „unde” ca loc
al trăirii fără Dumnezeu. Dumnezeu nu este „undeva”, ci este în viaţa
noastră, El este locaşul tuturor celor mântuiţi, după cum spune Psalmistul:
„Fii mie Dumnezeu ocrotitor şi loc întărit, ca să mă mântuieşti”. Prin
urmare: „cel ce nu se împărtăşeşte de iubirea lui Dumnezeu, spre a primi
din relaţia cu El fericirea, va fi asemenea unui organ al trupului lipsit cu
totul de lucrarea de viaţă dătătoare a sufletului”. Ca atare, omul ajunsese o
mlădiţă uscată, vrednică de focul cel veşnic. Din iubire, Dumnezeu,
Părintele nostru, S-a dat pentru fiecare dintre noi pe măsura comuniunii şi
iubirii noastre cu El. Aşadar, între El şi noi nu este niciun interval,
dimpotrivă, omul sporeşte în viaţa duhovnicească fără să se oprească
vreodată în comunicare şi iubire cu Dumnezeu. În acest sens, viaţa noastră
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în Dumnezeu este o odihnă fericită şi statornică, noi fiind cuprinşi într-o
înaintare veşnică în iubirea Preasfintei Treimi.
Preaiubiţi părinţi, fraţi şi surori,
Omul, făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, este o
mărturie a privirii de iubire a Domnului asupra creaţiei întregi. Din această
perspectivă, ori de câte ori suntem reuniţi în comuniune de iubire frăţească,
trebuie să aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru atâtea feţe prin care El
ne priveşte. Astfel, oamenii, ca persoane mărturisitoare, dau speranţă
prezentului şi sunt deschişi viitorului Împărăţiei lui Dumnezeu. Credincioşii
mai multor familii formează o parohie bisericească şi un loc de întâlnire cu
Mântuitorul Hristos Cel viu. Aşa se face că Biserica este spaţiul unde se
vindecă singurătatea, se învinge ispita izolării şi închiderii în sine. Aici,
credincioşii iau putere pentru a depăşi necazurile, suferinţele şi durerile
vieţii. Pentru acest fapt, parohia este locul unde se împărtăşesc bucuriile şi
necazurile, unde se vindecă apăsările inimii, neîmplinirile vieţii şi nostalgia
de acasă. Aici, Mântuitorul Iisus Hristos ne aşteaptă pe toţi pentru a face tot
mai sigură viaţa noastră. Desigur, atunci când Îl întâlnim în sfintele slujbe şi
în fraţii noştri totul este străbătut de nădejdea Sa, este o adevărată sărbătoare
într-o mare familie. Deci, dacă suntem părtaşi harului ce se revarsă prin
Sfintele Taine în acest loc de aici, vom avea viaţă pentru drumul de fiecare
zi, mângâierea inimii şi vindecarea rănilor pricinuite de păcat. Şi pentru că
Domnul nostru Iisus Hristos este viu în Duhul Sfânt, parohia este un spaţiu
vital pentru credincioşi, nu un loc de amintiri din trecut. Ea este inima
misiunii Bisericii, unde se primeşte şi se împărtăşeşte viaţa cea nouă a
Împărăţiei lui Dumnezeu, acea viaţă care învinge păcatul, moartea, tristeţea
şi menţine inima veşnic tânără pentru Dumnezeu Cel veşnic. Dacă credinţa
se oferă omului ca dar de la Dumnezeu, această comoară pe care au avut-o
şi părinţii noştri trebuie îngrijită şi păstrată cu multă evlavie şi luare aminte.
Numai purtând grijă de această bogăţie vom fi capabili să păstrăm şi să
oferim bunurile inestimabile ale tradiţiei noastre urmaşilor noştri, care
primesc învăţătura ortodoxă şi percep că Biserica este apropiată de ei şi de
viaţa lor. Toţi oamenii, tineri şi vârstnici, fac parte dintr-o familie şi au
nevoie să simtă că Biserica nu este ceva învechit, ci un organism viu în
centrul căruia Mântuitorul Iisus Hristos Se dă pe Sine preţ pentru viaţa
veşnică. Este cunoscut faptul că vechile păcate nu se schimbă în fapte de
înţelepciune odată cu trecerea timpului, iar născocirile diavoleşti nu devin
niciodată adevăruri sufleteşti. Ca atare, în lucrarea de recuperare a
păcătoşilor, Biserica foloseşte două virtuţi: iubirea şi iertarea. Cine nu va
intra în viaţa Bisericii, va fi nevoit să pătimească în lumea păcatelor.
Obiceiul păcătos îl determină pe om să săvârşească păcate iraţionale, dintre
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care cel mai rău este pierderea minţii. Tocmai pentru aceasta, credincioşilor
Bisericii noastre angajaţi în războiul duhovnicesc li se cere iubire, răbdare şi
curaj ca să nu se descurajeze când alţii sunt lăudaţi pentru faptele lor de
ocară.
Dreptmăritori creştini,
Praznicul Naşterii Domnului este un puternic stimulent pentru a ne
întreba cu privire la credinţa noastră, care nu trebuie să fie limitată la sfera
sentimentului, a emoţiilor, ci trebuie să intre în concretul vieţii noastre,
adică trebuie să atingă viaţa noastră de fiecare zi şi s-o orienteze spre
Dumnezeu. De când ne-a făcut, Dumnezeu nu a încetat să ne arate cum să
trăim şi să-L iubim. În acest context trebuie să precizăm că un loc privilegiat
pentru a vorbi despre iubirea lui Dumnezeu este familia. Această celulă de
bază a vieţii este prima şcoală pentru a comunica noilor generaţii credinţa şi
iubirea. Biserica noastră vorbeşte despre părinţi ca despre primii învăţători
ai iubirii lui Dumnezeu, chemaţi să redescopere misiunea lor. Ei sunt aceia
care trebuie să-şi asume responsabilitatea în educarea, în deschiderea
conştiinţelor celor mici la iubirea lui Dumnezeu. Această slujire
fundamentală pentru viaţă face din părinţi să fie primii învăţători ai credinţei
pentru copiii lor. Înainte de toate, atenţia părinţilor trebuie să fie înţeleaptă,
mai ales când este vorba de a răspunde unor posibile neînţelegeri religioase
prezente în sufletul celor mici. Pe lângă această grijă, părinţii trebuie să
comunice fiilor şi fiicelor lor bucuria Mântuitorului Hristos şi învăţătura
Evangheliei Lui în perspectiva nădejdii creştine. Tocmai în acest context
este important să îi ajutăm pe toţi membrii familiei să înţeleagă că iubirea şi
credinţa nu sunt o povară, ci un izvor de bucurie profundă. Credinţa oferă
cunoaşterea lucrării lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru noi din iubire.
În sfârşit, familia trebuie să aibă o capacitate de ascultare şi de dialog, adică
să fie un mediu de iubire în care se învaţă unimea omenească şi se
dobândeşte răbdarea de a rezolva neînţelegerile în dialog.
Preaiubiţi părinţi din parohii şi mănăstiri,
Ştiu cât efort, curaj şi râvnă depuneţi în lucrarea din fiecare zi pentru
ca Biserica noastră Ortodoxă să se arate loc al iubirii dumnezeieşti şi
părinteşti. Biserica, Trup viu al Mântuitorului Hristos, are misiunea de a
prelungi pe pământ prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu şi de a deschide lumii
iubirea şi lumina lui Dumnezeu. Cu adevărat merită să vă jertfiţi toată viaţa
lui Dumnezeu, să creşteţi în fiecare zi în iubirea Lui şi să vă simţiţi chemaţi să
vestiţi bunătatea Lui tuturor oamenilor. Vă încurajez, aşadar, în misiunea
dumneavoastră: semănaţi în lume cuvântul Evangheliei şi împărtăşiţi tuturor
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credincioşilor dragostea dumnezeiască şi harul sfinţitor al Sfintelor Taine.
Prăznuind Naşterea Domnului, să ne hotărâm fără teamă şi fără ezitare să-L
urmăm pe Domnul slavei pe drumul Său spre cruce şi Înviere. Să acceptăm cu
răbdare şi credinţă orice suferinţă, având convingerea că Domnul S-a făcut
om, a învins pentru noi puterea răului care întunecă totul şi a făcut să răsară o
lume nouă, a luminii, a adevărului şi a bucuriei. Domnul nu va înceta să
binecuvânteze cu roade îmbelşugate lucrarea sfinţiilor şi frăţiilor voastre.
Pe dumneavoastră, credincioşii noştri, fraţi şi surori, vă îndemnăm să
aprofundaţi taina Crăciunului, în care Dumnezeu Se apropie de noi, ne arată
demnitatea incomparabilă a oricărei vieţi umane. Pentru aceasta, în planul Său
de iubire, încă de la creaţie, Dumnezeu ne-a încredinţat familia întemeiată pe
căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, chemând-o la misiunea preaînaltă de a
fi vatră fundamentală a societăţii şi adevărată Biserică. Cu această certitudine,
voi, dragii mei, trebuie să fiţi, în mod special pentru copiii voştri, semn real şi
vizibil al iubirii Domnului nostru Iisus Hristos faţă de Biserică. Lumea are
nevoie de mărturia credinţei şi iubirii dumneavoastră, de unitatea
dumneavoastră şi de capacitatea de a apăra viaţa umană.
Aşadar, vă îndemn pe toţi, părinţi, maici, fraţi şi surori să nu ezitaţi
să-L urmaţi pe Mântuitorul Iisus Hristos. În El găsiţi adevărul despre
Dumnezeu şi despre om, viaţă şi mântuire. El ne ajută să înfrângem
greutăţile noastre, să ieşim din ambiţiile noastre şi să învingem pe cel rău.
Cel care face răul, cel care comite păcatul, este rob al păcatului şi nu va
ajunge niciodată la libertate, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Numai
renunţând la ură şi la împietrirea inimii vom fi liberi şi vom duce o viaţă
nouă în Duhul Sfânt.
Fiind convins că Mântuitorul Hristos, Cel Ce S-a născut în peştera
din Betleem, este Calea, Adevărul şi Viaţa, vă încredinţez iubirii şi harului
Lui care vă va ajuta în toate zilele vieţii dumneavoastră. Credinţa în El
întăreşte viaţa noastră, alimentează speranţa într-o lume mai bună, creează
condiţii prielnice pentru pacea lumii şi stabileşte direcţii solide pentru
generaţiile viitoare.
Felicitându-vă pe toţi cu ocazia marelui praznic al Naşterii
Domnului şi cu prilejul Anului Nou, vă urez din tot sufletul sănătate, pace,
prosperitate şi ajutor cu prisosinţă de sus, în urmarea statornică a
Dumnezeului şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui DumnezeuTatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi!
Sărbători fericite! La mulţi ani!
Al vostru rugător şi permanent mijlocitor în Duhul Sfânt către Domnul,
† DR. IRINEU
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
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NAŞTEREA DOMNULUI ŞI
UNITATEA BISERICII
PASTORALĂ LA NAŞTEREA MÂNTUITORULUI
IISUS HRISTOS,
Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal şi preaiubiţilor credincioşi
din cuprinsul
Arhiepiscopiei Râmnicului,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
iar de la noi părinteşti binecuvântări!
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
„Vremea este să lucreze Domnul!”(Psalmul CXVIII, 126), astfel ne
prooroceşte împăratul David, prevestind peste veacuri taina cea mare a
Naşterii lui Hristos pe care o sărbătorim acum. De astăzi, Domnul începe să
lucreze pentru mântuirea noastră, a tuturor celor care Îl mărturisim pe Fiul
lui Dumnezeu Care S-a făcut Om din iubire de oameni. Nimeni să nu fie
nepăsător faţă de lucrarea lui Dumnezeu! Hristos vine în lume să ne facă fii
ai Celui Preaînalt, împreună-moştenitori după făgăduinţă (Galateni III, 29).
Praznicul ce ne stă înainte reprezintă împlinirea legământului dintre
Dumnezeu şi oameni. Pruncul Iisus, născut în ieslea Betleemului, luminează
timpul vieţii fiecăruia dintre noi şi a lumii întregi, căci şi anii se sfinţesc prin
numărarea lor de la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Întreaga făptură
se minunează de taina pogorârii lui Dumnezeu la noi şi tresaltă plăpând sub
smerenia arătată de Fiul lui Dumnezeu, Care Se naşte trupeşte din
Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria.
Naşterea Mântuitorului Hristos, de care se bucură toată zidirea, ne
face să reflectăm mai adânc la taina Întrupării, căci modul unirii celor două
firi, dumnezeiască şi omenească, în unica Persoană a Fiului lui Dumnezeu,
este modelul unităţii Bisericii. Fiind o comuniune teandrică, Biserica este
Trupul tainic al lui Hristos, în care unitatea credincioşilor imită unitatea
Sfintei Treimi. „Adunarea în Biserică este, înainte de toate, Taina iubirii.
Noi mergem la biserică pentru iubire, pentru iubirea cea nouă a lui Hristos
Însuşi, Care ni Se dăruieşte în unitatea noastră”.1

1

ALEXANDER Schmemann, Euharistia-Taina Împărăţiei, trad. pr. Boris Răduleanu, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2012, p. 164.
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Aşadar, Biserica Îl reprezintă pe „Hristos extins cu trupul Lui
îndumnezeit în umanitate”,2 după cum şi textul imnografic din slujba
Crăciunului întăreşte: „Cerul şi pământul s-au unit astăzi, născându-Se
Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la cer s-a suit. Astăzi
este văzut cu trup pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta şi noi,
lăudându-L, să-I strigăm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pacea pe care ne-a dăruit-o nouă venirea Ta, Mântuitorul nostru, slavă
Ţie”.3
Prin Întruparea Sa, Hristos Domnul a luat „pârga umanităţii”,4
asumând în Sine trupul universal al Bisericii: „N-a luat trupul cerului, ci
trupul Bisericii. Cerul e pentru Biserică, nu Biserica pentru cer”.5 Cap al
Bisericii, Hristos Domnul, devenit om, stă în legătură veşnică cu umanitatea,
locuind prin Duhul în inimile noastre, „ca, avându-L pe El în noi, să strigăm
cu îndrăzneală: Avva Părinte, să înaintăm cu uşurinţă spre toată virtutea şi,
pe lângă aceasta, să stăm puternici şi nebiruiţi în faţa uneltirilor diavolului
şi a împotrivirilor”.6 Coordonatele acestei învăţături sunt subliniate în chip
vădit şi în cântările Bisericii: „Că fără trup fiind, S-a întrupat de bună voie.
Şi S-a făcut Cel Ce era, Ceea ce nu a fost, pentru noi, şi nelipsind din fire,
S-a împărtăşit amestecării noastre; îndoit S-a născut Hristos, lumea cea de
sus, vrând să o plinească”.7
Sfântul Maxim Mărturisitorul explică în Cuvântul său ascetic care
este scopul înomenirii Celei de a doua Persoane a Sfintei Treimi: „Din
această pricină Fiul Cel Unul-Născut al lui Dumnezeu, Cuvântul Cel mai
dinainte de veci, Care este din Dumnezeu-Tatăl, izvorul vieţii şi al
nemuririi, ni S-a arătat nouă celor ce şedeam în întunericul şi în umbra
morţii, Întrupându-Se din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, ne-a arătat
chipul unei vieţuiri de formă dumnezeiască”.8 Vedem astfel că Biserica
2

Pr. Prof. Dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 215.
3
Mineiul pe luna Decembrie, Tipografia Sfintei Mănăstiri Cernica, Bucureşti, 1927, ziua
25, Stihiră la Litie, p. 409.
4
SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, X,
II, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, col. PSB, vol. 41, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 982.
5
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, „Omilia rostită înainte de exil”, 2, în Despre
desfătarea celor viitoare. Să nu deznădăjduim. Nouă cuvântări la Cartea Facerii, traducere
de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2008, p. 144.
6
SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, X,
II, p. 983.
7
Mineiul pe luna Decembrie, Slujba Utreniei din ziua 25. Sedealna după Polieleu, p. 411.
8
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, „Cuvânt ascetic”, 1, în Filocalia sau culegere
din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol.
II, traducere, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2017, p. 27-28.
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reprezintă tocmai această formă a vieţuirii dumnezeieşti, care reface
comuniunea omului cu Dumnezeu, redând adevărata noimă, adevăratul sens
existenţei lumii acesteia. Explicând în amănunt scopul înomenirii Domnului,
acelaşi Sfânt Părinte învaţă că: „De vrei să cunoşti scopul Domnului, ascultă
cu luare aminte: Domnul nostru Iisus Hristos, fiind Dumnezeu prin fire şi
primind să Se facă om pentru iubirea de oameni, născându-Se din femeie, S-a
coborât sub Lege, după dumnezeiescul Apostol, ca, păzind poruncile
întocmai ca un om, să desfiinţeze osânda cea veche a lui Adam. Ştiind
aşadar Domnul că toată Legea şi Proorocii atârnă în aceste două porunci
ale Legii: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, şi pe
aproapele tău, ca pe tine însuţi» (Luca X, 27)”.9
Trupul pe care l-a luat Fiul lui Dumnezeu, prin naşterea Sa din
Fecioară, este semnul văzut al iubirii infinite a lui Dumnezeu faţă de
oameni, spre a-i ridica pe aceştia din robia păcatului. Ziditorul ia asupra Lui
chipul zidirii: „Văzând Ziditorul pe om pierind, pe cel ce l-a zidit cu
mâinile, plecând cerurile, S-a pogorât întrupându-Se din Fecioară”,10
rezidind-o în Templul Trupului Său, care constituie Biserica. Înomenirea
Mântuitorului Hristos aduce o nouă stare pentru fiecare dintre noi, punând
începutul unei vieţi noi: vieţuirea întru Împărăţia lui Dumnezeu ca prezenţă
reală încă din această lume în şi prin Biserică.
Mărturia Sfântului Ioan Botezătorul despre Hristos ca Miel al
Jertfei în Biserică a avut un efect deosebit asupra ucenicilor lui,
determinându-i pe aceştia să se schimbe din ucenici ai omului, în ucenici
ai Domnului, iar prin aceştia lucrând la schimbarea tuturor în Duhul
Sfânt „căci Hristos nu vânează numai Iudeea, ca la început, sau numai
sămânţa din Israel, ci tot neamul care a căzut prin Adam. Fiindcă harul
nu a venit numai peste o parte, ci binele din credinţă a venit peste toată
omenirea”.11 Dumnezeiescul Părinte Grigorie Palama vorbeşte explicit
despre Biserică ca taină a Trupului lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut
om, arătând că prin Naşterea lui Hristos „Cuvântul – Cel Care mai
înainte de veci şi necuprins şi Atotţiitor ca Unul Care este fără de casă,
fără acoperiş, fără sălaş – Se naşte acum în peşteră cu trupul şi ca un
prunc Se aşază în iesle şi Se vede cu ochii şi Se pipăie cu mâinile şi se
înfaşă în scutece, şi vine acum la făptura cea zidită, nu ca o fiinţă care
să nu fi fost mai înainte, nici ca un trup, care, adus întru fiinţă, peste
puţină vreme moare, nici ca o minte îngerească, unindu-Se cu un trup
întru alcătuirea unei fiinţe raţionale, ci Dumnezeu, contopind în chip
9

„Cuvânt ascetic”, 10, în Filocalia, vol. 2, p. 33.
Mineiul pe luna Decembrie, Slujba Utreniei din ziua 25. Canonul întâi, Cântarea I, p. 412.
11
SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, X,
II, p. 985.
10
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neamestecat cele două firi în realitatea unui ipostas divino-uman”.12 Prin
întruparea Fiului lui Dumnezeu, oamenii nu sunt cotrupeşti doar între ei,
ci şi cu Dumnezeu Fiul născut din Fecioară, realizându-se nu doar
unitatea neamului omenesc, ci şi unitatea dintre om şi Dumnezeu, după
cum Sfântul Chiril al Alexandriei arată în scrierile sale: „Căci Hristos
este legătura noastră, Acelaşi fiind şi Dumnezeu şi om. Iar despre unirea
în Duhul, păşind pe aceeaşi cărare a explicaţiilor, vom spune iarăşi că,
primind toţi Unul şi Acelaşi Duh, înţeleg pe Cel Sfânt, ne unim în
oarecare mod şi între noi, şi cu Dumnezeu. Căci, deşi suntem mulţi şi
deosebiţi şi în fiecare face Hristos să Se sălăşluiască Duhul Tatălui şi al
Său, Acesta este Unul şi neîmpărţit, adunând şi ţinând în unitate duhurile
noastre distincte, aceasta făcându-ne pe toţi să ne arătăm în El ca
una”.13 În acest sens, lămurit lucru este faptul că Biserica ne adună pe
toţi în unitatea duhovnicească, Hristos Domnul dăruindu-Se pe Sine în
Biserică prin Trupul şi Sângele Său, dar şi prin cuvântul propovăduit ca
împărtăşire de Cuvânt – Logos.
Dreptslăvitori creştini,
Unitatea duhovnicească a Bisericii, dată de Hristos Domnul în
Duhul Sfânt, presupune de la noi o responsabilitate mare. Cunoscuta
afirmaţie a Sfântului Ciprian „extra Ecclesiam nulla salus” (în afara
Bisericii nu există mântuire) exprimă în chip real învăţătura
Mântuitorului Hristos că în afara comuniunii de iubire, bazată pe dreapta
credinţă, nu există mântuire. Fiecare persoană, ca membru al Bisericii, nu
doar că trebuie să se îngrijească de sine, păzindu-se de păcat ca slăbire a
unităţii eclesiale, ci trebuie să se îngrijească cu responsabilitate şi iubire
jertfelnică de aproapele lui, după cum şi Sfântul Apostol Pavel ne
îndeamnă: „să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost
chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare,
îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să păziţi unitatea
Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi
aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; este un Domn, o
credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi
prin toate şi întru toţi. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după
măsura darului lui Hristos” (Efeseni IV, 2-7).
12

SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, „Omilia 58: La mântuitoarea Naştere cu trupul a
Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hrisos”, în Omilii, vol. 3, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 2012, pp. 296-297.
13
SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, XI, 11,
p. 1060.
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Societatea în care trăim promovează tot mai des indiferenţa,
răzvrătirea şi nerecunoştinţa. Am uitat ce este dorul după Dumnezeu şi
dragostea faţă de aproapele nostru. Trăim doar pentru trup şi trupul se
revoltă prin boală. Ne afundăm prea mult în probleme şi priorităţi
trecătoare şi pierdem timpul mântuirii. Ne temem de moarte,
nemaiamintindu-ne că Hristos ne-a scăpat de veşnicia morţii. Nu mai
zâmbim şi nu mai întindem mâna celui de lângă noi, pentru că nu ne mai
este dor de viaţa veşnică. Pe zi ce trece, pierdem omenia pe care Părintele
Dumitru Stăniloae o lăuda ca fiind unică în lume: „Poporul român,
punând omenia ca sensibilitate a umanităţii la unitatea ei în vârful
valorilor imanente, a avut în ea nu numai izvorul tuturor valorilor, ci şi
garanţia unităţii. Omenia este sensibilizarea umanităţii din mine şi
descoperirea unităţii dintre ea şi umanitatea celuilalt. Umanitatea, fiind
comună diferitelor subiecte umane, îşi afirmă şi îşi activează unitatea
prin sensibilitatea manifestată în relaţia dintre subiectele care
sunt purtătorii aceleiaşi umanităţi”.14
Braţele întinse şi plăpânde ale Pruncului Hristos ne cheamă, iară şi
iară, la iubire, bunăvoinţă şi milostenie. Dezbinarea actuală a societăţii
româneşti nu poate fi vindecată până nu alungăm de la noi duhul trufiei şi al
egoismului care ne depărtează unii de alţii şi de Dumnezeu. „Căci,
născându-Se Domnul şi Dumnezeul nostru din rătăcirea iernii şi a frigului
amăgirii, ne-a adus din nou la primăvara bucuriei, asumându-Şi chipul
nostru şi înnoindu-l pe acesta odată cu asumarea trupului Său. Şi purtând
în întregime ceea ce era al nostru, afară de păcat, ne-a făcut prin înfiere fii
ai Aceluiaşi Tată şi dimpreună moştenitori ai împărăţiei Sale”.15
Sărbătoarea Naşterii Domnului este, în acelaşi timp, un praznic al
familiei creştine; o sărbătoare în care trebuie să simţim dragostea şi bucuria
familiei în care trăim. Să ne întărim familia noastră în iubirea nesfârşită a lui
Dumnezeu, crescându-ne copiii în frică de Dumnezeu, dragoste de Biserică
şi valorile strămoşeşti ale Neamului nostru! Modelul suprem de mamă al
Maicii Domnului ne cheamă să fim mai atenţi la copii, să învăţăm de la ei
simplitatea, bunătatea şi curăţia, calităţi fără de care nu vom putea moşteni
Împărăţia Cerurilor. Naşterea minunată a lui Hristos din Fecioara Maria ne
arată că voia lui Dumnezeu se împlineşte în sufletele smerite şi pline de
credinţă: „Şi ai născut şi eşti fecioară, şi ai rămas întru amândouă cu firea,
Fecioară. Cel Ce S-a născut din tine înnoieşte legile firii, şi pântecele a
14

DUMITRU STĂNILOAE, Reflecţii despre spiritualitatea poporului român, Ed. Elion,
Bucureşti, 2004, p. 175- 176.
15
SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Cuvântări la Sărbători Împărăteşti, la sărbători ale
Maicii Domnului şi la Sfinţi, trad. Pr. Dr. Gabriel Mândrilă şi Laura Mândrilă. Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2010, p. 24.
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născut nesimţind dureri. Unde Dumnezeu voieşte, se biruieşte rânduiala
firii; că face câte voieşte”.16
Să luăm aminte la magii care au venit să se închine la Naşterea
Mântuitorului, aducând obolul lor de iubire înaintea Pruncului dătător al
iubirii. Milostenia nu este doar o virtute, ci şi o poruncă bisericească. Să
împlinim porunca milosteniei pentru a împărtăşi şi a ne împărtăşi din
dragostea de aproapele şi de Dumnezeu. Iubirea faţă de aproapele este şi
criteriul ultim de la Judecata de Apoi. Căci nu vom fi judecaţi după ranguri,
funcţii sau iscusinţe omeneşti, ci numai după criteriul împlinirii poruncii
iubirii aproapelui: „Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi,
binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la
întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am
fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi
îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la
Mine” (Matei XXV, 34-36).
Unitatea Bisericii trebuie să fie model paideic pentru unitatea
socială. Aşa cum iubirea dumnezeiască arătată în Persoana Mântuitorului
Hristos stă la temelia Bisericii, la fel iubirea faţă de semenul nostru stă la
temelia unităţii Neamului, fapt pentru care mijlocim în Dumnezeiasca
Liturghie: „Unitatea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh cerând, pe noi
înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.
După cum ştiţi, Biserica noastră a rânduit ca la cumpăna dintre ani,
în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în fiecare biserică de parohie
sau de mănăstire, să se înalţe rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru
binefacerile primite de la El în anul ce a trecut, dar şi de cerere, pentru a
primi binecuvântarea dumnezeiască în toată lucrarea cea bună şi folositoare
din Anul Nou în care vom intra.
Anul 2019 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre
ca Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi
primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim
Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti, astfel
şi în Arhiepiscopia Râmnicului se vor desfăşura o serie de activităţi prin
care nu doar că vom omagia personalităţile din trecutul Neamului nostru,
care s-au remarcat printr-o activitate administrativ-gospodărească deosebită,
ci, mai mult, vom învăţa că fiecare, întru chemarea sa, trebuie să îşi pună în
valoare talantul pe care l-a primit de la Dumnezeu şi să înmulţească talanţii
primiţi în dar spre întărirea în iubirea milostivă, după exemplul vrednicilor
noştri înaintaşi.

16

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, cântarea a IV-a, în în Triodul, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2000, p. 420.
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Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului, a Noului An şi a Botezului
Domnului să vă aducă multă pace, sănătate, bucurie îmbelşugată şi întărire,
spre slava Pruncului Iisus Cel născut şi în sufletele noastre!
Un An Nou binecuvântat!
Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, Cel
Născut în ieslea Betleemului, rugător,
† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului
Dată în Reşedinţa Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea, la Praznicul
Naşterii Domnului din Anul mântuirii 2018
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IISUS HRISTOS – LUMINA LUMII
PASTORALĂ LA NAŞTEREA MÂNTUITORULUI
IISUS HRISTOS,
„Cuvântul era lumina cea adevărată, Care luminează
pe tot omul ce vine în lume. (...) Şi Cuvântul S-a făcut trup
şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui,
slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr.” (Ioan 1, 9; 14)
Dreptslăvitori creştini,
Aceste cuvinte au fost spuse de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan,
care, inspirat de Dumnezeu, ne-a lăsat în scris, pe lângă Evanghelia care îi
poartă numele, trei epistole soborniceşti şi Apocalipsa, carte aşezată la
sfârşitul Noului Testament.
Cuvântul sau Logosul, cum se spune în limba greacă, Care „luminează
pe tot omul ce vine în lume” (Ioan 1, 9), este Pruncul Iisus Hristos, Cel născut
în peştera din Betleem. El, Cuvântul, Fiul lui Dumnezeu, Care a participat la
creaţie, Logosul, vine ca Mesia, ca Răscumpărător, ca să ridice blestemul
datorat păcatului neascultării, săvârşit în Rai de Adam şi Eva, protopărinţii
neamului omenesc. Prin naşterea din Fecioara Maria, care fusese adumbrită
de la Duhul Sfânt, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Treime, acceptă să ia asupra
Sa păcatele oamenilor şi aduce răscumpărarea, împăcarea cu Dumnezeu. De
aceea spunea Sfântul Ioan Evanghelistul, numit şi Teologul: „Şi Cuvântul S-a
făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a UnuiaNăscut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14).
Pruncul Iisus Hristos a fost numit Soare sau Soarele dreptăţii în
cântările care împodobesc frumoasele slujbe alcătuite special pentru
sărbătoarea Naşterii Domnului. Acest Soare aduce lumii o iluminare
duhovnicească, o lumină a cunoaşterii. Astfel, în troparul acestui praznic
împărătesc se menţionează următoarele: „Naşterea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei. Că, întru ea, cei ce
slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi
să te cunoască pe Tine Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie”.1 Tot la
sărbătoarea Naşterii Domnului îi auzim pe cântăreţii bisericeşti citind cu
glas mare troparul: „Răsărit-ai, Hristoase, din Fecioară, ca un Soare
înţelegător al dreptăţii; şi steaua Te-a arătat încăput în peşteră, pe Tine, Cel
1

(…), Mineiul pe Decembrie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române (în continuare Ed. IBMBOR), Bucureşti, 2005, p. 436.
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neîncăput”.2 Din Luminânda înainte-prăznuirii învăţăm că Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, „Cel ce locuieşte întru lumina cea neapropiată şi pe toate
împreună le ţine, pentru milostivirea cea de negrăit, din Fecioară Se naşte şi
în peşteră cu scutece Se înfaşă, ca un prunc, şi în ieslea vitelor Se culcă”.3
Sfântul Simeon Metafrastul reliefează importanţa întrupării Unuia
din Treime: „Care este iconomia venirii lui Hristos? Reîntoarcerea firii
noastre la ea însăşi şi restaurarea ei. Întrucât a redat firii omeneşti
demnitatea lui Adam cel întâi zidit. Dar, pe lângă aceasta, i-a dăruit ei o
moştenire cerească (o, dumnezeiesc şi cu adevărat mare har!), scoţând-o din
temniţa întunericului, i-a arătat calea vieţii şi uşa prin care, celui ce intră, şi
la care, celui ce bate, i se dă putinţa să ajungă înăuntrul Împărăţiei”.4
Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea referitor la întruparea Fiului lui
Dumnezeu: „Întruparea lui Dumnezeu, zice, ne este chezăşie sigură a
nădejdii de îndumnezeire a firii oamenilor. Atât de deplin îl va face pe om
Dumnezeu, cât de deplin S-a făcut Dumnezeu om. Căci este vădit că Cel ce
S-a făcut om fără de păcat va îndumnezei firea fără preschimbarea ei în
Dumnezeu; şi atât îl va ridica pe om din pricina Sa, cât S-a coborât el din
pricina omului”.5
Iubiţi fraţi creştini,
Din cele prezentate, reiese că Pruncul Iisus a venit pe pământ ca să
scoată omenirea din întunericul morţii şi s-o ducă la lumină. De aceea,
Sfântul Evanghelist Luca spunea că a venit „ca să lumineze pe cei ce şed în
întuneric şi în umbra morţii” (Luca 1, 79). Şi Sfântul Pavel menţionează că
Iisus Hristos, Cel care a adus lumină dumnezeiască neamului omenesc, „a
strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoştinţa slavei lui
Dumnezeu” (II Corinteni 4, 6). Sfântul Ioan Evanghelistul scrie că Însuşi
Iisus Hristos a spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează
Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8, 12).
În Betleemul Iudeii Se naşte Pruncul Iisus Hristos, Lumina lumii,
Cel care ne cheamă pe noi toţi să ieşim din întunericul păcatelor la lumina
unei vieţi curate, adică la lumina credinţei celei adevărate, a adevărului, a
2

IBIDEM, p. 431.
IBIDEM, p. 403.
4
SFÂNTUL SIMEON METAFRASTUL, Parafrază în 150 capete a Sfântului Simeon
Metafrastul la cele 50 de Cuvinte ale Sfântului Macarie Egipteanul, cap. 150, în colecţia
Filocalia, vol. 5, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2011, p. 441-442.
5
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, întrebarea 22, în
col. Filocalia, vol. 3, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2009, p. 105-106.
3
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dragostei şi a faptelor bune, care înseamnă împlinirea poruncilor divine. De
aceea, Sfântul Pavel scrie efesenilor: „Roada luminii este în orice bunătate,
dreptate şi adevăr” (Efeseni 5, 9). Biserica propovăduieşte de două mii de
ani ceea ce spunea Sfântul Ioan Evanghelistul, că Dumnezeu este Lumină (I
Ioan 1, 5), iar pe noi toţi, Sfântul Pavel ne îndeamnă: „Umblaţi ca fii ai
luminii” (Efeseni 5, 8).
Se cuvine ca în aceste momente de bucurie duhovnicească să ne
întrebăm: Parcurgem noi, oare, acest pelerinaj al vieţii noastre ca fii ai
luminii, sau suntem fii ai întunericului? Ce ar trebui să facem pentru a
deveni fii ai luminii? Răspunsul îl aflăm în scrierile Sfinţilor Părinţi ai
Bisericii noastre. Fiu al luminii poate deveni orice om care doreşte şi se
hotărăşte din tot sufletul său, din tot cugetul său, cu toată vârtutea, să ducă o
viaţă bineplăcută înaintea lui Dumnezeu, adică o viaţă duhovnicească.
Primul pas în viaţa duhovnicească îl reprezintă credinţa, despre care
Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că este prin fire începutul virtuţilor şi
prima treaptă a urcuşului duhovnicesc. De aceea, Sfântul Nichita Stithatul
spunea că „tuturor virtuţilor le premerge credinţa din inimă, pe care o are
cineva atunci când sufletul nu poartă în el o socotinţă îndoielnică, ci a
lepădat cu desăvârşire iubirea de sine”.6
Sfântul Simeon Noul Teolog spune că „fiecare dintre noi, oamenii,
crede în El, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul pururea Fecioarei şi Născătoarei de
Dumnezeu Maria şi, crezând, primim cuvântul despre El cu credinţă în
inimile noastre; ca urmare, mărturisindu-L cu gura şi pocăindu-ne îndată din
suflet de fărădelegile săvârşite de noi mai înainte, precum a intrat
Dumnezeu, Cuvântul Tatălui, în pântecele Fecioarei, aşa Cuvântul se află şi
în noi ca o sămânţă. Minunează-te auzind această taină înfricoşătoare şi
primeşte acest cuvânt vrednic de credinţă cu toată încrederea şi credinţa”.7
De îndată ce credinţa omului devine mai puternică, începe să
parcurgă drumul de la întuneric la lumină şi cugetă cu frică de Dumnezeu la
judecata particulară. Prin urmare, din credinţă se naşte această frică faţă de
Dumnezeu, despre care Sfântul Simeon Evlaviosul spunea: „Trebuie să ai
întotdeauna în tine frica lui Dumnezeu şi să cercetezi în fiecare zi ce ai făcut
bine şi ce rău. Iar de cele bune să uiţi, ca nu cumva să cazi în patima slavei
deşarte, iar faţă de cele potrivnice să te foloseşti de lacrimi împreunate cu
mărturisirea şi cu rugăciunea stăruitoare”.8
6

Cuviosul NICHITA STITHATUL, Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire şi
despre cunoştinţă, Suta întâi, cap. 28, în col. Filocalia, vol. 6, trad., introd. şi note de pr.
prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2011, p. 251-252.
7
SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Cuvântări morale, cuv. 10, în col. Filocalia, vol. 6,
p. 179.
8
SIMEON EVLAVIOSUL, Capete morale, cap. 2, în col. Filocalia, vol. 6, p. 115.
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Un pustnic, care dorea mântuirea fiilor săi duhovniceşti, îi învăţa pe
aceştia cum să cugete în sinea lor: „Spune, deci, sufletului tău: «De te
ruşinezi de păcătoşii cei asemenea ţie, pentru a nu păcătui, cu cât mai mult
(trebuie să te ruşinezi) de Dumnezeu, Care vede cele ascunse în inima ta!».
Şi din această dreaptă socoteală a gândului, frica lui Dumnezeu se va face
neclătinată şi nu mai poţi fi stăpânit de patimi”.9
Frica de Dumnezeu aduce după sine regretul sau părerea de rău
pentru greşelile săvârşite, adică pocăinţa, care înseamnă evitarea, prin
înfrânare, a săvârşirii altor păcate. Marcu Ascetul ne atenţionează, zicând că
„de va cădea cineva în orice fel de păcat şi nu se va întrista pe măsura
greşelii, cu uşurinţă va cădea iarăşi în aceeaşi cursă”.10 De asemenea, Petru
Damaschinul ne învaţă că „nimic nu pricinuieşte ştergerea greşelilor ca
pocăinţa şi tăierea răului”.11 Pocăinţa sau părerea de rău ajută în momentul
când omul reuşeşte să nu mai săvârşească din nou păcatul, fiindcă „izbăvirea
de rele stă în oprirea de la ele”.12
Pentru a spori duhovniceşte, adică pentru a ajunge fii ai luminii şi a
avea nădejde de mântuire, este necesară înfrânarea, îndepărtarea de tot ce
este rău. S-a spus că „întâiul izvor, şi maica, şi rădăcina, şi temelia tuturor
bunătăţilor (virtuţilor) sunt postul şi înfrânarea”.13 Sfântul Ioan Scărarul
spune că „înfrânat este cel ce, petrecând în mijlocul ispitelor şi curselor şi
tulburărilor, se străduieşte să imite cu toată puterea purtările Celui ridicat
deasupra tulburărilor”.14 Sfântul Maxim Mărturisitorul zice că „sunt şase
opriri, pe care însuşindu-ni-le, putem cunoaşte pe Dumnezeu. Prima este de
la săvârşirea păcatului; a doua, de la hrana care ne aprinde; a treia, de la
amestecul cu cei ce vieţuiesc fără strajă; a patra, de la îndeletnicirea care ne
îndepărtează de la viaţa cea după Dumnezeu; a cincea, de avuţia cea
vrednică de osândă, care trage mintea spre multe; a şasea înseamnă a nu mai
9

Cuviosul ISAIA PUSTNICUL, Douăzeci şi nouă de Cuvinte, cuv. XV, cap. 2, în col.
Filocalia, vol. 12, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. Harisma,
Bucureşti, 1991, p. 114.
10
MARCU ASCETUL, Despre cei ce-şi închipuie că se îndreptăţesc din fapte, cap. 215, în
col. Filocalia, vol. 1, trad., introd. şi note de pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2008, p. 327.
11
PETRU DAMASCHINUL, Învăţături duhovniceşti, în col. Filocalia, vol. 5, p. 183.
12
SFINŢII VARSANUFIE şi IOAN, Scrisori duhovniceşti, cap. 244, în col. Filocalia, vol.
11, trad., introd. şi note de pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2016,
p. 357.
13
CALIST şi IGNATIE XANTHOPOL, Metoda sau cele o sută de capete, cap. 32, în col.
Filocalia, vol. 8, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2016, p. 103.
14
SFÂNTUL IOAN SCĂRARUL, Scara dumnezeiescului urcuş, cuv. 1, cap. 8, în col.
Filocalia, vol. 9, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2013, p. 67.
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avea peste tot o voie proprie. Aceasta este lepădarea şi ascultarea cea
adevărată şi după Dumnezeu”.15
Observăm că a şasea oprire, după sfântul Maxim, înseamnă a nu
avea peste tot voie proprie. La prima vedere s-ar crede că se referă la
tăierea voii, adică la votul ascultării practicat în mănăstiri. Tăierea voii este
o expresie des auzită printre cuvioşii părinţi şi printre măicuţele şi surorile
care s-au hotărât să-L urmeze pe Hristos toată viaţa, prin împlinirea celor
trei voturi monahale. Tăierea voii, însă, nu este de trebuinţă numai
monahilor şi monahiilor, ci tuturor oamenilor care trăiesc în societate
întocmai ca vieţuitorii din obştea unei mănăstiri. Pentru aceasta este nevoie
să înţelegem tot din viaţa de mănăstire ce înseamnă tăierea voii. Un răspuns
îl găsim la avva Dorothei de Gaza, un părinte filocalic, reprezentant al
monahismului palestinian, care a trăit în secolul al VI-lea. Astfel, el vine cu
câteva exemple simple, practici luate din viaţa de zi cu zi, şi arată că dacă
atunci când vine gândul şi îţi spune: ia seama şi vezi ce este acolo, şi tu zici
gândului: nu iau seama, în felul acesta îţi tai voia şi te rogi în gând.16
Această idee este explicată de părintele Dumitru Stăniloae în felul următor:
„Celui ce-şi face drum cu gândul la Dumnezeu, mereu i se prezintă un gând
care-i atrage luarea aminte, abătându-l, şi mereu omul trebuie să-i spună
acelui gând: «nu mă interesează ce-mi spui», şi prin aceasta îşi taie voia sa
proprie (propriu-zis, aceasta nu mai e voia sa)”.17
Exemplele avvei Dorothei continuă: „Şi iarăşi află pe unii care îl
clevetesc şi gândul îi spune: «Zi şi tu cuvântul acesta (nu te lăsa, răspunde-i
cu aceeaşi măsură, n.n.)». Şi el îşi taie voia şi nu-i zice. Şi iarăşi îi zice
gândul (fratelui din mănăstire, n.n.): «Mergi, întreabă pe bucătarul ce
fierbe». Şi nu merge şi-şi taie voia lui”.18
Acestea sunt câteva exemple de tăiere a voii, virtute ce trebuie luată
în seamă de cei care afirmă că ce e în guşă, (trebuie să fie) şi-n căpuşă,
fiindcă lipsa de răbdare, nechibzuinţa, înmulţeşte răul, aducând vorbe
necontrolate, spuse la mânie, etc. Experiind mereu această virtute, omul se
obişnuieşte să-şi taie voia şi în cele mici, şi în cele mari, şi, orice i s-ar
15

SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, p. 45, în
col. Filocalia, vol. 2, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2008, p. 276-277.
16
AVVA DOROTHEI DE GAZA, Felurite învăţături lăsate ucenicilor săi când a părăsit
mânăstirea Avei Serid şi a întemeiat cu ajutorul lui Dumnezeu mânăstirea sa, după
moartea Avei Ioan prorocul şi după tăcerea desăvârşită a Avei Varsanufie, I Despre
lepădare, în col. Filocalia, vol. 9, trad., introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae,
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 492.
17
Pr. Prof. Dr. DUMITRU STĂNILOAE, n.s. 1038, în col. Filocalia, vol. 9, ed. 1980,
p. 492.
18
AVVA DOROTHEI DE GAZA, op. cit., în col. Filocalia, vol. 9, ed. 1980, p. 492.
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întâmpla, rămâne liniştit.19
Iubiţi credincioşi,
Tăierea voii înseamnă a fi cumpătat, a ţine postul şi, mai ales, a pune
pază gândurilor printr-o luptă duhovnicească. Întreaga viaţă, omul care
doreşte să devină fiu al luminii se străduieşte să îndepărteze gândurile
păcătoase, fiindcă „cel ce cultivă gândurile păcătoase, îşi face privirile din
afară întunecate şi posomorâte. Limba lui este mută pentru laudele
dumnezeieşti şi nu vine în întâmpinarea nimănui spre fericirea lui. Dar cel
ce cultivă răsadurile bune şi nemuritoare ale inimii, are faţa bucuroasă şi
luminoasă. Limba lui este cântătoare la rugăciune şi se face pe sine întreagă
preadulce cuvânt. În felul acesta este şi se face vădit celor ce văd bine atât
cel care se află încă în robia patimilor necurate şi petrece sub puterea silnică
a legii cugetului pământesc, cât şi cel eliberat de o asemenea robie de către
legea Duhului”.20
Sfinţii Părinţi au fost cu multă luare-aminte la paza minţii, a
gândurilor. Mai mult, după o luptă duhovnicească, dusă timp îndelungat, au
scris, spre folosul ucenicilor, constatările lor, bazate pe trăire. Astfel, Sfântul
Isac Sirul spune că „nu există gând bun, care să nu se ivească în inimă
venind din harul lui Dumnezeu. Şi nu este gând viclean să se apropie de
suflet, fără numai spre încercare şi ispită”.21 Cu multă grijă şi luminat de
Dumnezeu, Marcu Ascetul spunea că atunci „când vezi vreun gând că-ţi
făgăduieşte slava omenească, să ştii sigur că-ţi pregăteşte ruşine”.22
Este ştiut că în viaţa sa, omul nu are parte numai de bucurii, ci, de
multe ori trece prin încercări, necazuri şi ispite de tot felul, de care nu poate
scăpa decât prin răbdare şi chemare în ajutor a lui Dumnezeu. Fără
rugăciune, duce o viaţă plină de amărăciune şi îi va fi tot mai greu, fiindcă
„cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune şi răbdare, nu le va depărta
de la sine, ci mai tare se va încâlci în ele”.23 Evagrie Ponticul zice că, „dacă
eşti răbdător, pururea te vei ruga cu bucurie”.24 Merită reţinută afirmaţia
unui părinte filocalic ce spunea că „orice batjocură va răbda cineva pentru
19

IBIDEM, p. 493.
CUVIOSUL NICHITA STITHATUL, op. cit., Suta întâi, cap. 33, în col. Filocalia, vol. 6,
p. 255.
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SFÂNTUL ISAAC SIRUL, Despre nevoinţă, cuv. LXXIII, în col. Filocalia, vol. 10, trad.,
introd. şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2015, p. 427.
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MARCU ASCETUL, Despre legea duhovnicească, în 200 de capete, cap. 90, în col.
Filocalia, vol. 1, p. 288.
23
IBIDEM, cap. 189, p. 298.
24
EVAGRIE PONTICUL, Cuvânt despre rugăciune, împărţit în 153 de capete, cap. 23, în
col. Filocalia, vol. 1, p. 101.
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adevărul lui Hristos, va primi însutită slavă de la mulţime. Dar mai bine este
a face binele pentru cele viitoare”.25
Pentru a ajunge fii ai luminii este necesară virtutea nădejdii. Sfântul
Simeon Metafrastul ne încredinţează că Dumnezeu niciodată n-a lăsat
sufletul care nădăjduieşte în Dânsul să fie covârşit de încercări încât să
deznădăjduiască,26 adică nu-i dă omului mai mult decât poate duce, însă,
păcatul săvârşit aduce împuţinare sufletească şi multă descurajare.
Luminaţi de Dumnezeu, părinţii filocalici accentuează importanţa
smereniei şi, mai ales, necesitatea smeritei cugetări pentru urcuşul
duhovnicesc. Se cuvine să reţinem că „definiţia smeritei cugetări (este, n.n.)
uitarea atentă a isprăvilor tale”,27 adică a uita faptele bune şi a nu ne lăuda cu
ele. Desăvârşirea smereniei, zice Sfântul Isaac Sirul, „stă în a primi cu bucurie
învinovăţirile mincinoase. De eşti cu adevărat milostiv, să nu te necăjeşti
înlăuntrul tău când ţi se răpesc pe nedrept ale tale, nici să nu povesteşti celor
din afară paguba ta. Fă, mai degrabă, să se înghită paguba din partea celor ce
te-au nedreptăţit de către mila ta, ca acreala vinului de mulţimea apei. Şi arată
mulţimea milostivirii tale în bunătăţile cu care îi răsplăteşti pe cei care te-au
nedreptăţit. [...] Cel cu adevărat smerit la cuget, când este nedreptăţit, nu se
supără, nici nu se apără pentru fapta pentru care a fost nedreptăţit. Şi primeşte
defăimările ca adevărate şi nu se îngrijeşte să-i încredinţeze pe oameni că a
fost defăimat pe nedrept, ci cere iertare”.28 Sfântul Ioan Scărarul spunea că,
„precum la arătarea luminii se retrage întunericul, aşa mireasma smereniei
face să piară toată amărăciunea şi iuţimea. Unii, schimbându-se uşor din
pricina iuţimii, nu se îngrijesc de supravegherea şi tămăduirea ei: «Pornirea
iuţimii lui este căderea lui» (Iov 5, 2)”.29
Fraţi creştini,
Împlinirea virtuţilor amintite, precum şi a celorlalte, îl ajută pe tot
omul care doreşte să devină fiu al luminii să se bucure în starea de
nepătimire. Nu este posibil să trăiască această stare duhovnicească fără
multă stăruinţă şi rugăciune fierbinte către Dumnezeu. Sfântul Maxim
Mărturisitorul descrie patru nepătimiri: „Prima nepătimire este înfrânarea
desăvârşită de la păcatele cu fapta, constatată la cei începători. A doua
nepătimire este lepădarea totală a gândurilor care consimt cu păcatele.
Aceasta o găsim la cei care cultivă virtutea cu raţiune. A treia este
nemişcarea totală a poftei spre patimi. Ea este proprie celor ce contemplă în
25
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chip spiritual în înfăţişările lucrurilor văzute raţiunile lor. A patra nepătimire
este curăţirea totală chiar şi de închipuirea simplă a patimilor. Aceasta o
aflăm în cei ce şi-au făcut mintea, prin cunoştinţă şi contemplaţie, oglindă
curată şi străvezie a lui Dumnezeu”.30
În felul acesta, omul se purifică de patimi şi ajunge, prin despătimire, la
nepătimire şi, odată cu aceasta, se bucură de o înţelegere duhovnicească a
lucrurilor, a realităţii. Omul sporit duhovniceşte, bucurându-se în starea de
nepătimire, iubeşte pe toţi semenii deopotrivă, fie ei drepţi sau păcătoşi. Iubirea
aproapelui se manifestă în exterior prin milă, compătimire şi rugăciune. Astfel,
făcând şi trăind, omul ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, după cum zice
Sfântul Ioan Evanghelistul că „Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire,
rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el” (I Ioan 4, 16). Această
dragoste creştină este deosebită de iubirea dintre două persoane, fiindcă „o
iubire care se închide între doi pune o margine a lor, rămâne indiferentă faţă de
cel de-al treilea, producând chiar gelozie între cei doi când unul dintre ei se
interesează şi de un al treilea. Dimpotrivă, când un al treilea se bucură cu mine
de cel de-al doilea al meu, bucuria mea pentru cel de-al doilea este sporită. De
aceea, în suprema şi unica existenţă supremă fără de început (Sfânta Treime),
dragostea desăvârşită se realizează în trei, întărind totodată unitatea între ei şi
evidenţiind nemărginirea lor”.31
Hristos Domnul, Lumina lumii, învaţă în cele patru Evanghelii că
omul nu trebuie să poarte în inimă ură, supărare, mânie, duşmănie faţă de
semenul său şi, mai ales, să nu ţină minte răul pe care i l-a pricinuit acesta.
Sfântul Maxim Mărturisitorul, ţinând seama de învăţăturile Domnului nostru
Iisus Hristos, scrie: „Dacă vreun frate, ispitit fiind, stăruie în a te vorbi de
rău, nu te lăsa scos din starea dragostei, răbdând câtă vreme acelaşi diavol
rău caută să-ţi tulbure cugetul. Şi nu vei fi scos din ea dacă, ocărât fiind, vei
binecuvânta şi, pândit cu gânduri rele, te vei purta cu bunăvoinţă. Căci
aceasta este calea înţelepciunii după Hristos. Şi cel ce nu merge pe ea, nu va
locui împreună cu El”.32
Sfinţii Părinţi, după exemplul Mântuitorului Iisus Hristos, au arătat
importanţa iubirii vrăjmaşilor, fiindcă, „cel ce a dobândit dragoste, rabdă
fără să se tulbure supărările şi suferinţele ce-i vin de la duşmani”.33 Sfântul
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Maxim Mărturisitorul spunea în acest sens: „Încă nu are dragoste
desăvârşită, nici conştiinţa adâncă a Providenţei dumnezeieşti cel ce în
vreme de încercare nu suferă cu îndelungă-răbdare întâmplările supărătoare,
ci se depărtează de la dragostea fraţilor duhovniceşti”.34
Concomitent cu dragostea faţă de semeni, omul are dragoste şi faţă de
Dumnezeu: „Cel ce iubeşte pe Dumnezeu, trăieşte pe pământ viaţă
îngerească, postind şi priveghind, cântând şi rugându-se şi gândind pururea
numai lucruri bune de tot omul”.35 În urcuşul duhovnicesc pe scara virtuţilor,
omul are nevoie de mult discernământ, această înţelepciune duhovnicească
fiind numită în vorbirea de zi cu zi, mai ales în mănăstiri, dreaptă-socoteală.
Sfântul Antonie cel Mare zice că, „după cum corăbierii cârmuiesc corabia cu
grijă ca să n-o izbească de vreo stâncă văzută sau nevăzută, aşa şi cei ce se
silesc spre viaţa duhovnicească trebuie să cerceteze cu frică ce trebuie să facă
şi ce să nu facă. De asemenea, să creadă că legile lui Dumnezeu le sunt de
folos, tăind de la suflet toate gândurile păcătoase”.36
Dreptslăvitori creştini,
Odată ajuns în starea de nepătimire, omul primeşte nişte daruri ale
Sfântului Duh, înţelege într-un mod special creaţia şi contemplă pe
Dumnezeu-Creatorul celor văzute şi al celor nevăzute. Ori de câte ori citeşte
în Sfânta Scriptură, el, omul ajuns la sfinţenie, o înţelege duhovniceşte, este
luminat sau inspirat de Dumnezeu. Mai mult, el se bucură de faptul că are
parte de o rugăciune curată, într-un cuvânt, el devine un fiu al luminii, un
om senin, un om care-L are pe Hristos în inimă, un sfânt. Avva Antonie cel
Mare spunea: „Sfânt se numeşte omul curăţit de patimi şi de păcate. De
aceea, cea mai mare izbândă a sufletului, care place lui Dumnezeu, este să
nu mai fie păcat în om”.37
Mulţi oameni au ajuns la sfinţenie, au fost sfinţi pe pământ, fără să
ne referim la cei menţionaţi în calendare sau în sinaxarele bisericeşti, pur şi
simplu oameni sfinţi, cunoscuţi de Dumnezeu, dar şi apreciaţi de cei din jur.
Sfântul Simeon Noul Teolog zice că în vremea sa erau „oameni
nepătimitori, sfinţi şi plini de lumina dumnezeiască”.38 Despre oamenii
ajunşi în această stare, părintele Dumitru Stăniloae spunea că nu mai pot fi
34
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influenţaţi în rău.39 Ei au parte de o lumină divină, pe care o vede mintea în
extaz, despre care, Sfântul Grigorie Palama zice că este „o arvună a luminii
ce înconjoară pe sfinţi în viaţa viitoare”.40 În acest sens, Sfântul Isaac Sirul
îndeamnă pe ucenici: „De voieşti să afli, o, frate, viaţa nestricăcioasă în zilele
tale puţine, intrarea ta în linişte să fie cu discernământ. Caută să înţelegi
lucrarea această şi să nu alergi după nume, ci intră, adânceşte-te, nevoieşte-te
şi sârguieşte-te să ajungi cu toţi sfinţii, să cunoşti adâncul şi înălţimea vieţuirii
acesteia... Cinstitul lucru al liniştirii se face un liman al tainelor pentru
privirea pătrunzătoare, la care ia aminte cugetarea de la cel dintâi dintre
straturi până la desăvârşirea clădirii şi în toate lucrurile mari şi grele ale ei. Şi,
asemenea ochilor cârmaciului, care ia aminte la stele, aşa ia aminte călugărul
însingurat prin privirea înăuntru pe tot drumul călătoriei spre ţintă..., în care a
pornit să călătorească pe marea aspră a liniştii, până va afla mărgăritarul
pentru care s-a scufundat pe sine în sânul neajuns al mării liniştii”.41
Trăirea aceasta duhovnicească foarte înaltă a fost descrisă şi de
părintele Dumitru Stăniloae, care spunea că „la o linişte şi mai mare ajunge
omul duhovnicesc când e ridicat la vederea luminii duhovniceşti. Căci, deşi
există o înaintare şi în aceasta, însoţită de o iubire înflăcărată, pe de altă parte,
ea e o liniştire de la orice lucrare a fiinţei proprii şi de la toate grijile lumeşti”.42
În încheierea acestui cuvânt pastoral, pe care-l aşez la inimile
dumneavoastră, iubiţi fii duhovniceşti din frumoasele plaiuri ale
Mehedinţiului, vă doresc sănătate, bucurii şi spor în urcuşul pe scara
virtuţilor pe tot parcursul anului 2019 şi în toţi anii vieţii, pentru a primi în
inimă lumina şi liniştea de care avem cu toţii atâta nevoie. Fiecare dintre
noi, cu smerenie şi din adâncul inimilor noastre, să ne rugăm pruncului Iisus
Hristos, Cel născut smerit în peştera Betleemului: „Hristoase, Lumina cea
adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul care vine în lume, să se
însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem lumina cea
neapropiată. Şi îndreptează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin!”.43
Să trăiţi cu toţii întru mulţi şi binecuvântaţi ani!
Vă îmbrăţişează cu multă dragoste, al dumneavoastră Părinte
duhovnicesc,
† NICODIM
Episcopul Severinului şi Strehaiei
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IARĂŞI NE CERCETEAZĂ HRISTOS
PASTORALĂ LA NAŞTEREA MÂNTUITORULUI
IISUS HRISTOS,
†SEBASTIAN
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor,
clerului şi credincioşilor din ţinuturile Oltului şi Romanaţilor
Preacuvioşi şi preacucernici părinţi,
Preacuvioase maici şi iubiţi credincioşi,
O legendă ne spune că Moş Crăciun era stăpânul casei unde au
poposit într-o seară de iarnă Maica Domnului şi bătrânul Iosif, aflaţi în
călătorie, pentru a cere adăpost. Bătrânul Crăciun, nefiind defel o gazdă
primitoare, nu i-a primit pe călători în casă, ci în grajd, împreună cu
animalele. Aici i-a venit sorocul Maicii Preasfinte şi L-a născut pe Domnul
Iisus, Mântuitorul lumii, pe Care L-a luminat în chip miraculos steaua,
Căruia I s-au închinat păstorii, iar magii de la răsărit I-au adus daruri.
Ei bine, când a realizat bătrânul Crăciun Cine este Cel ce S-a născut
în sălaşul său, se spune că s-a căit atât de mult încât s-a legat cu legământ
ca, în fiecare an, când se va sărbători Naşterea Domnului, să cutreiere lumea
în lung şi în lat oferind daruri celor mici, doar-doar i se va ierta lipsa sa de
generozitate faţă de Pruncul Iisus. Aşa se face că de atunci moşul colindă
lumea în pragul sfintelor sărbători de iarnă şi se achită de această
promisiune, aducând bucurie în sufletele celor pe care îi încântă cu felurite
daruri.
Dreptslăvitori creştini,
Venind din legendă la realitate, bătrânul care ne bate la uşa inimii în
fiecare decembrie este, de fapt, Dumnezeu. El ne cercetează – o, pentru a
câta oară! − pentru a-Şi reînnoi promisiunea sfântă că nu ne va uita
niciodată pe noi, copiii Săi. Vine şi Îşi reînnoieşte darurile Sale revărsate
asupra omenirii şi ne cercetează sufletele noastre, ca să vadă:
 într-o lume care se îndepărtează pe zi ce trece de El, se mai găsesc,
totuşi, şi oameni care cred într-Însul?!
 într-o societate ce are o cu totul altă agendă decât voia Sa
preasfântă, câţi creştini mai respectă poruncile Sale?!
 în viaţa noastră, care ne copleşeşte adeseori cu grijile şi zbaterile ei
de tot felul, îşi mai face cineva timp şi pentru El?...
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Să ne oprim o clipă, oameni buni, din iureşul preocupărilor
cotidiene, şi să medităm puţin la acest ceas de sărbătoare: Dumnezeu a
crezut şi crede încă în noi; noi mai credem în El? Domnul ne respectă viaţa
şi libertatea noastră; preţuim noi, în egală măsură, generozitatea şi bunătatea
Sa? Dumnezeu ne iubeşte, în pofida tuturor neputinţelor noastre; noi Îl
iubim pe El?...
Iată, încheiem şi anul acesta un an greu! Un an aflat sub semnul
groazei terorismului – la nivel internaţional − şi chiar al pericolului
izbucnirii unor conflicte militare majore, iar în plan naţional un an zguduit
de lupte politice, de frământări sociale, neîncredere şi suspiciune între noi,
convulsii şi confruntări − români contra români − pe teme de tot felul,
inclusiv privind credinţa şi morala creştină. Auzim de prea multe ori, în
ultima vreme: de dispute interminabile pe teme care ar fi trebuit de mult
lămurite; de invective aruncate prea uşor în spaţiul public chiar şi de
oamenii aflaţi în fruntea statului; de violenţă domestică tot mai agresivă,
soldată adeseori cu crime; de elevi agresivi în şcoli – tocmai în acele
instituţii, adică, sortite educaţiei – care îşi molestează profesorii!… Toate
acestea, în timp ce agenda publică a societăţii noastre este una tot mai ruptă
de realitate, de vreme ce promovează în continuare necredinţa în Dumnezeu
şi imoralitatea, în dauna valorilor tradiţional-creştine.
Dragii mei,
La praznicul măreţ al Crăciunului, Dumnezeu vine şi pogoară
binecuvântarea Sa preasfântă, ca o rază strălucitoare după furtună şi ca o seară
răcoroasă şi plăcută după o zi de arşiţă, încercând să risipească grijile şi
temerile noastre. De aceea, acum când Domnul Se naşte pe pământ pentru ca
pe om să-l înalţe la mai bine şi când anul se înnoieşte, pentru a ne reînnoi şi
nouă şansa unui nou început şi a unei noi încercări, să luăm bucurie în suflete
şi pace de la Domnul păcii şi înţelepciune şi putere de a înfrunta răul de la Cel
Atotputernic şi Preabun, astfel încât să facem din lumea noastră o lume mai
bună, iar din societatea românească una mai prosperă şi mai dreaptă.
Să-L rugăm pe Dumnezeu, Cel ce S-a făcut Om în aceste zile sfinte,
să ne facă şi pe noi fii iubiţi ai Săi, următori ai poruncilor Sale şi iubitori ai
voii Sale, astfel încât viaţa noastră să fie una plăcută şi binecuvântată de El;
credinţa noastră să fie cea sădită de El în Sfintele şi dumnezeieştile
Scripturi, iar preceptele noastre morale să fie cele izvorâte din înţelepciunea
şi voia Sa preasfântă.
La mulţi ani şi sărbători binecuvântate tuturor!
† SEBASTIAN
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
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STUDII
Dimensiunea eshatologică a Bisericii ca revelare și
împlinire a Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ
ÎPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA1
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Cuvinte cheie: Biserică, Eshatologie, Înviere, Euharistie
Keywords: Church, Eschatology, Resurrection, Eucharist
Biserica, Trupul tainic al Domnului, în sine este manifestarea şi
revelarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.2 Ea este, din punct de vedere
hristologic şi pnevmatologic, păstrătoarea şi propovăduitoarea Revelaţiei
dumnezeieşti împlinită în Persoana şi învăţătura Mântuitorului Hristos.
Adevărul dumnezeiesc cuprins în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie a fost
formulat de Biserică sub inspiraţia Sfântului Duh în Sinoadele Ecumenice şi
în învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Astfel teologia creştină şi întreaga experienţă
a vieţii eshatologice sunt cuprinse în Biserică, Trupul tainic al Domnului,
stâlpul şi temelia adevărului.3 În acest context Biserica este prezenţa şi
comunicarea Împărăţiei ce va să vină, iar Euharistia este Taina acestei
Împărăţii,4 prin care lumea experiează pe Mântuitorul Hristos ca Domn şi
Dumnezeu, Cel ce este şi Cel ce va să vină. Desigur, Mântuitorul Hristos
este prezent şi activ în şi prin Duhul Sfânt în Sfintele Taine ale Bisericii,
întregul cult şi toate actele liturgice fiind eshatologice. Din acest motiv
Biserica este teandrică: Domnul fiind capul şi oamenii mădularele Sale, ca
unii care se împărtăşesc cu Sfintele Taine, adică cu harul Celui răstignit şi
înviat pentru mântuirea noastră. Dacă în Biserică, Trupul tainic al
Domnului, îl avem pe Mântuitorul Hristos prezent în noi şi în fiecare în
parte, în Sfânta Împărtăşanie, centrul acestei experienţe eshatologice, ne
înălţăm la masa Domnului pentru a fi martori activi ai acestei Împărăţii, în
această lume şi în viaţa veşnică. Astfel, în Sfânta Euharistie ne unim cu
Mântuitorul Hristos şi cu mădularele Trupului Tainic care este Biserica şi
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devenim „cotrupeşti” cu Domnul slavei şi moştenitori ai Împărăţiei
cerurilor. Este firesc acest lucru întrucât Euharistia, ca Trup real al
Domnului, ne poartă prin această lume şi ne face să trăim încă din această
lume Împărăţia lui Dumnezeu, ce va să vină deplin la sfârşitul veacurilor.
Rolul Bisericii este de a o face prezentă deja, comunicând-o şi descoperind-o
în chip plenar în Euharistie ca stare a lui „deja şi nu încă”. În acest sens
Euharistia este Taina Bisericii şi Taina Împărăţiei sau Taina veşnică pe care
Mântuitorul Hristos a adus-o pe pământ şi prin care Se aduce aici şi în
veşnicie.5 Din acest punct de vedere, Eshatologia defineşte cultul creştin, iar
lumea şi Împărăţia lui Dumnezeu se prezintă într-o experienţă unitară şi nu
într-o tensiune de tipul sacru-profan.6 Astfel, Biserica prin Sfintele Taine
parcurge împreună cu credincioşii ei pe calea, adevărul şi viaţa spre
Împărăţia cerurilor, când Domnul va veni iarăşi să judece viii şi morţii. Ea
reuneşte fiii şi fiicele ei în faţa Mântuitorului Hristos pentru împărtăşirea cu
Trupul şi Sângele Domnului şi pentru mulţumire şi cinstire. În această
atmosferă eclezială şi eshatologică ea arată tuturor cine este Dumnezeu şi
care este împărăţia Lui. Mai departe, oferind credincioşilor ei Sfintele Taine,
ea face să iradieze în toţi Împărăţia lui Dumnezeu pe care cu toţii o aşteaptă,
în nădejde şi iubire, când va fi învierea morţilor şi viaţa ce va să fie.7 Astfel,
Biserica cuprinde şi hrăneşte pe toţi cei care au fost primiţi în viaţa
euharistică a Mântuitorului Hristos. De fapt prin Liturghia ei, ea ne conduce
în Euharistia atotcuprinzătoare a Domnului Hristos şi ne descoperă faptul că
singura Euharistie, singura adevărată ofrandă a lumii este Însuşi Domnul
slavei, cel înviat şi înălţat la ceruri. „Noi toţi suntem cuprinşi în Euharistia
lui Hristos şi Hristos este Euharistia noastră”, spune părintele Schmemann.
„Viaţa Mântuitorului a fost în întregime, în mod absolut euharistică – ea în
întregime a fost transformată în comuniune cu Dumnezeu şi în întregime a
fost înălţată la cer. Iar acum El împărtăşeşte această viaţă preamărită cu
noi”.8
5

Liturghier: „Că Tu eşti Cel ce aduci şi Cel ce Te aduci, Cel ce primeşti şi Cel ce Te
împarţi, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de
început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi
pururi şi în vecii vecilor. Amin” (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, Rugăciunea din
timpul cântării heruvimice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1995, p. 139).
6
Euharistia este „masa eshatologică pe care ne-a promis-o Mântuitorul Iisus Hristos la
Cina cea de taină”, cum afirmă ANDREA BIELER, (Bodies, Bread & Resurrection,
Fortress Press, Augsburg, 2007, p. 49-68).
7
ROBERT BELLAH spune că Biserica face să iradieze puterea lui Dumnezeu în întreaga
viaţă a celor care participă la Sfintele Taine (Christian Faithfulness in a Pluralist World, în
Frederic B. Burnham (ed.), Postmodern Theology. Christian Faith in a Pluralist World,
Harper & Row, New York, 1989, p. 85).
8
ALEXANDER SCHMEMANN, Pentru viaţa lumii. Sacramentele şi Ortodoxia, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 38-40 şi 49-50.
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Desigur, lumea, după greşeala lui Adam, a intrat în moarte şi în
stricăciune. Dar, Dumnezeu, Cel care l-a făcut pe om din iubire, totuşi a
rânduit ca moartea acestuia să nu fie fără de sfârşit, ci i-a dat-o ca să-i fie ca
o „trecere” de la viaţa temporală la viaţa veşnică. Astfel, moartea, deşi este o
distrugere a unităţii trup-suflet, prin întoarcerea trupului în elementele din
care a fost creat, căci „pământ eşti şi-n pământ te vei întoarce”,9 devine prin
iubirea lui Dumnezeu o biruinţă spre înviere. Cum citim în Sfânta Scriptură
cuvântul „moarte” a fost rostit pentru prima oară de Dumnezeu Însuşi, când
a zis primilor oameni, cu referire la pomul cunoaşterii binelui şi răului: „în
ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!”.10 Deci, porunca de a nu
mânca din acest pom trebuie înţeleasă ca o împlinire reală a fiinţei umane,
prin conlucrarea voinţei omului cu harul divin. Adam şi Eva, prin
neascultarea unicei porunci dumnezeieşti, deşi au fost atenţionaţi de
consecinţele acestei neascultări, dimpotrivă, au decăzut din nemurire, fiind
pedepsiţi imediat cu moartea. Numai sufletele le-au rămas nemuritoare ca şi
mai înainte.11 Astfel, moartea intră în structura materială şi spirituală a
omului ca ceva „ne-natural”, opus adevăratei chemări a omului de a fi după
chipul lui Dumnezeu. Categoric, Dumnezeu, creându-l pe om pentru viaţă şi
punându-i în inimă dorinţa de viaţă, El nu este creatorul păcatului şi al
morţii.12 Prin urmare, omul a căzut în păcat datorită voinţei lui folosită în
rău, deci adevăratul autor al căderii, prin care moartea a intrat în lume, este
voinţa acestuia şi pizma celui rău. În consecinţă, spaima de moarte este
dovada faptului că aceasta a apărut în om ca o despărţire nefirească a
sufletului de trup, fiind un fenomen contrar naturii şi o slăbire a comuniunii
cu Dumnezeu, izvorul vieţii. Este adevărat că moartea, pe lângă acest aspect
negativ, are şi un aspect îngăduit de Dumnezeu care face, în mod paradoxal,
ca ea să apară ca un eveniment necesar şi universal pentru viaţa omului.
Privită din această perspectivă eshatologică, moartea ,,se înscrie ca un
moment necesar şi plin de sens pe traiectoria vieţii începută la naştere, ea
făcând să treacă viaţa noastră pământească în faza eshatologică a
Împărăţiei cerurilor”.13 Aşadar, moartea devine o trecere fericită, cum am
văzut, pentru credincioşii iubitori de Dumnezeu, martiri şi asceţi.14 Fără
9

Facere 3, 19.
Facere 2, 17.
11
PAULIN LECCA, Ce este moartea?, Ed. Glasul Monahilor, Bucureşti, 1998, p. 25.
12
În Înţelepciunea lui Solomon se arată că: „Dumnezeu a zidit toate lucrurile spre viaţă,
întru ele nu a pus sămânţă de pieire şi nici vreo otravă a morţii”, pentru că „Dumnezeu a
creat pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale”. Aşa că „nu Dumnezeu a
făcut moartea şi nici nu se bucură de pieirea celor vii” (Înţelepciunea 1, 14; 2, 23).
13
Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă (TDO), vol. 3, p. 145.
14
Dr. IRINEU POPA, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. 2, Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2012, p. 44; IDEM, „Experienţa monahală ca expresie a vieţii consacrate
comuniunii desăvârşite cu Hristos în Duhul Sfânt”, în Revista „Mitropolia Olteniei”
10
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îndoială că mântuirea este întotdeauna asociată cu moartea şi Învierea
Mântuitorului Hristos, viaţa deplină neputând să fie trăită decât în
comuniunea cu El, în moarte şi în înviere.15 Deci, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, zdrobind porţile iadului, a surpat puterea morţii, eliberând pe toţi
cei ce au crezut în venirea Lui de sub robia păcatului şi a morţii. El a dat
această putere şi celor care se împărtăşesc de harul Său să devină liberi de
moarte şi stricăciune, „cu moartea pe moarte călcând”. Dezbrăcaţi de cele
trecătoare ale lumii şi îmbrăcaţi în Mântuitorul Hristos, credincioşii
împlinesc la nivelul maxim darurile primite în Tainele Bisericii. Viaţa lor
dovedeşte netemeinicia morţii şi biruinţa iadului cu puterea şi cu harul
Mântuitorului Hristos. Ea confirmă relaţia strânsă dintre Biserică şi
eshatologie, care arată dimensiunea şi caracterul de „trecere” al morţii de la
o existenţă în nedeplinătatea acestei lumi la o existenţă deplină în Împărăţia
Cerurilor. Desigur, într-o asemenea perspectivă moartea îşi pierdea
caracterul înfricoşător, căci pentru credincioşii îmbunătăţiţi a muri „este un
câştig”, adică un prilej fericit de a intra în comuniune deplină cu
Mântuitorul Iisus Hristos, Acela care este dintotdeauna prezent în viaţa lor,
prin rugăciune şi împărtăşirea cu Sfintele Taine ale Bisericii.
Prin urmare, moartea este momentul întâlnirii personale a omului cu
Mântuitorul Iisus Hristos, întru slavă, pentru a primi ca răsplată viaţa
veşnică sau osânda veşnică. În acest caz moartea este o punte, care face
trecerea de la sensul fragmentar al vieţii de aici la sensul ei plenar,
plenitudinea fiind oferită de Dumnezeu, izvorul vieţii veşnice. Chiar dacă
împărtăşirea cu viaţa lui Dumnezeu prin Sfintele Taine începe de aici, ca
arvună, totuşi plenitudinea acestei vieţi are loc după trecerea din moarte la
viaţă. Concluzia este că ,,misterul morţii şi misterul persoanei ţin împreună”,
moartea făcând să se reveleze fiinţei noastre misterul ei de persoană. Astfel,
moartea, ca nimicire totală, e duşmanul nu al speciei sau al naturii, ci al
persoanei.16 Este clar că doar prin moarte omul se predă total Tatălui şi se
(MO), nr. 5-8/2008, p. 33-50.
15
Sfântul Ignatie Teoforul îşi exprima cu tărie dorinţa de a se despărţi de trup şi a intra în
comuniune cu Domnul Iisus Hristos. În dorinţa lui, fericitul sublinia că „martiria” nu este
echivalentă cu o dispreţuire a vieţii pământeşti, ci cu „o afirmare spirituală a lucrurilor
făcute în trup şi a vieţii creştine în general. Mucenicii nu doreau să defăimeze viaţa de aici
ci, prin mărturisirea credinţei lor, arătau cât de importantă este viaţa veşnică… Ei
prezentau lumii posibilitatea unirii cu Dumnezeu ca singura preocupare a credinciosului
îmbrăcat în Mântuitorul Hristos. De fapt, a muri ca martir, în gândirea Sfântului Ignatie,
însemna a muri cu stăpânul Hristos, Domnul vieţii, şi a te lăsa zidit de El prin puterea
crucii” (Dr. IRINEU POPA, Experienţe mistice..., p. 45-46).
16
Părintele Stăniloae spune: „una din ele consideră moartea ca un fenomen pur biologic,
prin care forţele vitale concentrate într-un organism reintră în curentul naturii spre a le
concentra în alte organisme. Alta consideră moartea ca o despărţire a spiritului de trup,
întrucât spiritul se cere prin sine însuşi, nu prin vreo cauzalitate divină, după o viaţă
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întâlneşte personal cu Mântuitorul Hristos, Cel Care a biruit moartea şi pe
diavol a surpat şi a dăruit viaţă lumii sale. Moartea, în felul acesta, exprimă
„primul act al omului complet personal”, deşi moartea dreptului se
deosebeşte de moartea păcătosului.17 Fireşte, din acest motiv, „Nu toţi ajung
să se ia în stăpânire pe ei înşişi, ca persoane, în mod actual, subliniază
Părintele Stăniloae. Foarte mulţi oameni nu au posibilitatea să o facă
aceasta nici măcar într-un moment fulgerător de supremă conştiinţă în faţa
morţii, întrucât sunt surprinşi de moarte pe neaşteptate, sau după ce au
intrat într-o neputinţă a conştiinţei de a mai gândi clar la ceea ce se petrece
cu ei, sau chiar la o nepăsare totală faţă de ea prin necredinţă. Doar
moartea faţă de păcat, îl face pe om să se ia cu adevărat în stăpânire, să-şi
manifeste trăsăturile autentice personale: conştiinţa, exercitarea voinţei şi
libertatea”.18 Predarea totală lui Dumnezeu şi refuzul faţă de pornirile
păcătoase „sunt două aspecte dinamice continue pe care omul trebuie să le
exerseze în tot timpul vieţii sale pământeşti, fără să ajungă însă vreodată la
deplinătatea predării sau la sfârşitul acestui efort”.19
Dar, în afară de moartea omului, ca plată a păcatului strămoşesc,
există şi moartea Mântuitorului Iisus Hristos, care are o legătură firească cu
moartea oamenilor. Faţă de moartea noastră, moartea Domnului este o forţă
desăvârşitoare a firii umane care duce la îndumnezeire, nemurire şi viaţa
veşnică. Prin Naşterea Sa din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, prin
viaţa Sa fără de păcat, prin moartea Sa nedreaptă şi prin Învierea şi Înălţarea
Sa cu trupul la cer, Fiul lui Dumnezeu înomenit uneşte desăvârşit firea
umană cu firea divină, aducând împreună cu El la viaţă pe toţi cei ce cred în
El până la sfârşitul veacurilor.20 Astfel, moartea Mântuitorului Hristos pe
Cruce nu este numai o predare totală a firii umane lui Dumnezeu Tatăl, ci e
şi o ascultare desăvârşită a acesteia faţă de Tatăl şi o unire veşnică cu El.
neîngustată de trup. Explicaţia din urmă se ramifică în două. Una din aceste ramificaţii
consideră că spiritul după despărţirea de trup se revarsă într-o esenţă spirituală panteistă.
Alta, care e proprie unor religii necreştine (sau spiritismului, ale cărui raporturi cu religia
sunt foarte neclare), socoteşte că spiritele duc o existenţă personală în preajma lui
Dumnezeu” (Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, TDO, vol. 3, p. 146-147).
17
PĂRINTELE MITROFAN spune despre: „Moartea dreptului că este cu totul contrarie
morţii păcătosului. Sufletul dreptului, după ce s-a despărţit de trup, este primit de îngeri
care-l păzesc şi-l poartă spre tărâmuri pline de lumină şi fericire… Moartea sufletului
păcătos este tragică, pentru că în chiar momentul ieşirii sale din trup, este luat de îngerii
răului, pe care i-a servit fiind pe pământ şi cu care, împreună cu ceilalţi păcătoşi, el va
trebui, din acel moment, să se unească în veşnicie” (Viaţa repausaţilor noştri şi viaţa
noastră după moarte, trad. de Mitropolitul Iosif, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, p. 21-22).
18
Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, TDO, vol. 3, p. 152-153.
19
IBIDEM, p. 153.
20
In. 5, 24: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce
M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă”.
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Evident, unirea dintre firea umană şi firea divină nu vine ca o răsplată pentru
ascultare a firii umane, ci este chiar în conţinutul ascultării, înţeleasă ca
predare totală lui Dumnezeu.21 Prin urmare, moartea Domnului Hristos are o
motivaţie interioară, iubirea Lui fiind negrăită faţă de oameni şi de creaturile
sale. Deşi e Dumnezeu, El moare ca om pentru neamul omenesc ca toţi cei
ce vor crede în El să poată muri şi învia cu El din iubire pentru Dumnezeu.
Aşadar, dacă Mântuitorul a murit din iubire pentru oameni şi oamenii care
cred în El şi-L iubesc, din iubirea pentru Dumnezeu vor accepta de bună
voie să moară păcatului, desăvârşind astfel dialogul în iubire, care are ca
parteneri simfonici dumnezeirea şi umanitatea.22 În consecinţă, înomenirea
Fiului lui Dumnezeu a presupus, pe lângă restabilirea omului făcut „după
chipul lui Dumnezeu”, învingerea morţii în umanitatea căzută în moarte şi
stricăciune şi îndumnezeirea ei. Din acest punct de vedere Înomenirea
realizează o mutaţie fericită ca trecere de la moarte la viaţă ce se produce în
firea umană prin reintrarea acesteia în legătură de iubire cu Dumnezeu Tatăl
prin Hristos Domnul. Acesta, fiind viaţa lumii, a transformat moartea din
pedeapsă în mijloc de înălţare a umanului în Împărăţia veşnică a iubirii
Tatălui Său.23 Astfel, participând la jertfa, moartea şi Învierea Domnului
avem posibilitatea să ne deschidem nu doar spre viaţa deplină a celor ce
cred în El, ci să primim atât puterea divină ce se află în El cât şi să ne unim
cu El într-un mod interpersonal. Mai mult, Domnul Hristos este prezent
ipostatic în harul Sfintelor Taine, ceea ce înseamnă că El nu trimite o putere
de la distanţă ci vine în maxima apropiere la cei ce se împărtăşesc cu El. În
acest context înţelegem de ce moartea şi Învierea Domnului după
Înomenirea Sa este evenimentul decisiv al vieţii pământeşti care se deschide
spre Împărăţia cerurilor. Deci, puterea de a „muri în Hristos”, de-a lungul
vieţii pământeşti, este aşezată de Mântuitorul în Tainele Bisericii, şi în
special în Sfânta Liturghie.24 Această lucrare divino-umană a Domnului vrea
să ne arate că „viaţa noastră se îngustează treptat până ce Botezul nostru şi
moartea noastră coincid” adică moartea în care şi spre care înaintăm în El
este o moarte cu El şi de aceea este în acelaşi timp o înaintare în viaţa care
21

IBIDEM, p. 153.
Părintele Stăniloae spune despre această relaţie moarte viaţă a omului cu Dumnezeu:
„Dumnezeu nu găseşte o mulţumire în ascultarea noastră din frică, ci în ascultarea unită cu
iubirea, care se manifestă în predare. Iar mântuirea de care ne face parte nu e numai o
eliberare a noastră de moarte, pe urma satisfacţiei ce I-o dăm prin ascultarea de El ca aflător
în faţa noastră şi-I restabilim astfel onoarea jignită, ci răspunsul la voinţa noastră de unire cu
El, care e unirea Lui de fapt cu noi, purtată de asemenea de iubire” (IBIDEM, p. 157).
23
PS CALINIC BOTOŞĂNEANUL, Tanatologie şi nemurire, Ed. Cantes, Iaşi, 1999, p. 295.
24
Părintele Stăniloae spune că „prin Taine Domnul se sălăşluieşte în noi, ca Cel ce ne dă
puterea să trăim cu El moartea faţă de păcat, moartea ca predare lui Dumnezeu Tatăl, într-o
continuă dezvoltare, până la acceptarea morţii depline, ca despărţire a sufletului de trup”
(Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, TDO, vol. 3, p. 153-154).
22
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duce la învierea cu El.25 Această Înviere a Mântuitorului corespunde foarte
bine cu ceea ce subliniază Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul al treilea
din Faptele Apostolilor. Apostolul, ne descrie minunea vindecării unui olog
de către Sfinţii Petru şi Ioan, pe când aceştia urcau la Templu să se roage.
Deodată, ei au întâlnit un olog din pântecele maicii sale pe care l-au
vindecat în numele Mântuitorului Iisus Hristos.26 Minunea s-a făcut,
evident, nu prin puterea sau cucernicia omenească, ci prin lucrarea Celui
înviat. Datorită acestui fapt Sfinţii Apostoli îl numesc pe Mântuitorul
Hristos „Începătorul vieţii”,27 care nu este doar „viaţa de apoi”, ci viaţa în
integralitatea ei, începând cu cea biologică. Deci, numai Cel ce a zidit pe om
îl poate rezidi iarăşi; iar cine rezideşte nu poate fi decât Ziditorul tuturor.
Această evidenţă a credinţei se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu, care a
zis: „Cine a dat omului gură şi cine face pe om mut, sau surd, sau cu vedere,
sau orb? Oare nu Eu, Domnul Dumnezeu?”.28 Această realitate este
cunoscută de toată lumea căci: „Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva
ochii unui orb din naştere”,29 cum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul. În
acest sens, minunea vindecării ologului din naştere, invocată de Apostoli,
pune în evidenţă temeiul propovăduirii Mântuitorului Hristos ca Fiu al lui
Dumnezeu înviat. Prin urmare putem spune că „Existenţa spre moarte”
(Sein-zum-Tode), care caracterizează existenţa omenească, este în şi prin
Hristos existenţă spre plenitudinea vieţii (Sein-zum-Leben). Desigur, cum
spune părintele Stăniloae, numai „în Mântuitorul Hristos avem viaţa
plenară a veacului viitor; de aceea avem în El şi moartea faţă de viaţa
ştirbită şi coruptibilă a veacului acestuia. Înaintarea în şi spre acea viaţă e
una cu înaintarea în şi spre moarte, sau viaţa aceea e îmbinată cu moartea,
nu pentru ca moartea să o diminueze, ci ca să cureţe drumul spre ea”.30 Din
acest punct de vedere putem afirma, în acord cu Sfinţii Părinţi că moartea,
„sleindu-se de putere în încordarea ei” de a pune stăpânire pe Mântuitorul
Hristos, a fost învinsă, fiind condus la biruirea „puterii ei metafizice”.31
Rezumând cele prezentate mai sus constatăm că în Fiul lui
25

IBIDEM, p. 154.
Faptele Apostolilor 3, 1-6.
27
Faptele Apostolilor 3, 15.
28
Exod 4, 11.
29
Ioan 9, 32.
30
IBIDEM, p. 154.
31
Părintele STĂNILOAE subliniază acest adevăr, când zice: „Iisus, supunându-Se acestei
morţi până la capăt, S-a văzut în prima clipă a existenţei Sale necorporale în iad. Dar, în
aceeaşi clipă, puterea sufletului Său, neînlănţuită de păcatul acumulat în timpul existenţei
trupeşti şi intensificată de uniunea cu dumnezeirea, a izbucnit într-o plenitudine de viaţă şi,
prin acest fapt, nu s-a numărat nicio clipă ca cetăţean supus al iadului, coborât în
deficienţa şi abnormitatea spirituală în care vieţuiesc cei ce-i aparţin” (Iisus Hristos sau
restaurarea omului, Ed. Arhidiecezană, Sibiu, 1942, p. 326).
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Dumnezeu înomenit infinitatea de viaţă şi de iubire divină a cuprins integral
firea umană, biruind în ea puterea morţii, prin moartea şi Învierea Sa.
Dându-ne şi nouă această biruinţă Mântuitorul ne-a arătat că cel ce crede în
El nu e singur, nici aici şi nici în veacul cel ce va să fie. Astfel, atunci când
sufletul omului credincios se va despărţi de trup, el se va prezenta cu
nădejde înaintea Dreptului Judecător ca să dea un răspuns bun la înfricoşata
judecată de felul cum a conlucrat cu harul Duhului Sfânt. Este adevărat că la
această judecată a sufletului se vor prezenta şi demonii care-i vor aduce în
faţă faptele rele, dar şi îngerii vor veni prezentându-i faptele lui bune.
Primii, cunoscuţi sub numele de vameşii văzduhului, sunt vrăjmaşii creatori
de confuzii şi de învinuiri ireale şi dezordonate. Ei sunt acceptaţi la judecată
nu pentru a judeca pe om, ci pentru ca judecata să fie pe deplin dreaptă.
Deci, dacă duhurile rele exagerează greşelile făcute de om, încercând să-i
ducă sufletul în iad, îngerii buni cer milostivirea Mântuitorului Hristos,
evidenţiind faptele lui bune. Desigur, „nici îngerii şi nici diavolii nu dau,
prin această scormonire a faptelor, un verdict sufletului omului, ci doar pun
în faţa conştiinţei starea exactă a sufletului, pe care singur Mântuitorul
Hristos îl judecă”.32
Deci, numai Mântuitorul Iisus Hristos este autorul judecăţii
particulare şi universale, după cum El Însuşi o mărturiseşte: „Tatăl nu
judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului”.33 Fireşte, faţă de cei din
iad, Mântuitorul este privit ca „înfricoşătorul judecător” din cauza
vinovăţiei lor. Pentru cei din iad judecata este aspră şi marchează sfârşitul
atitudinii lor negative faţă de Mântuitorul Hristos, deoarece ei au refuzat
permanent să intre în comuniune cu El şi să facă voia lui Dumnezeu
exprimată în poruncile morale naturale. Evident, iadul nu marchează
32

În mod special stau în preajma sufletului Sfinţii Îngeri şi duhurile rele, spune Părintele
STĂNILOAE. Pe cei dintâi îi admite Mântuitorul din milostivire faţă de noi, pentru că ei
atunci se străduiesc să ne apere, mărturisind de toate gândurile, cuvintele şi faptele
noastre, din care multe ne sunt poate nouă ascunse sau uitate sau a căror importanţă nu o
cunoaştem. Prin aceasta, ei ne dau mult curaj. Iar pe draci îi admite, pentru că vrea ca
judecata ce o face cu noi să fie desăvârşit dreaptă; atât de dreaptă, încât s-o recunoască şi
aceia ca atare, luând în considerare deci şi greşelile pe care le-am uitat sau am vrea să le
uităm, sau să le micşorăm importanţa. Deci, îi lasă pe draci să vină ca pârâşi, care scot la
iveală toate cele ale noastre. Într-un fel, atât îngerii cât şi dracii ajută conştiinţei omului
să-şi aducă aminte de toate cele bune şi rele ale sale, aşa precum în viaţa pământească i-au
adus în conştiinţă spre făptuire, îngerii, cele bune, iar dracii cele rele” („Judecata
particulară după moarte”, în Revista „Ortodoxia” nr. 7/1955, p. 553).
33
Ioan 5, 24. Din cele prezentate de Sfântul Evanghelist Ioan rezultă că Mântuitorul Hristos
nu rosteşte sentinţe arbitrare, sau conforme unor legi impersonale, ci în sensul că din El se
revarsă şi fericirea comuniunii depline peste cei ce au vieţuit după pilda Lui şi s-au
asemănat cu el, având în ei încă din viaţa aceasta toată lumina şi bucuria comuniunii cu El,
iar cei ce nu L-au urmat vor rămâne într-o lipsire definitivă de bucuria acestei comuniuni cu
El, Persoana – izvor a toată iubirea dumnezeiască şi omenească.
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sfârşitul atitudinii celor din el împotriva Mântuitorului Hristos, diavolii şi
slujitorii manifestând veşnic o atitudine potrivnică faţă de Domnul nostru. În
iad poate însă exista o stare de conştientizare a consecinţelor tragice ale
faptelor săvârşite în trup, exemplu fiind parabola bogatului nemilostiv şi a
săracului Lazăr, fără ca aici să fie posibil vreun fel de pocăinţă. În timp ce
pentru cei drepţi judecata este încoronarea vieţii lor pământeşti de
comuniune cu Mântuitorul Hristos şi de întipărire treptată a dumnezeirii Lui
în sufletele şi trupurile lor, prin Sfintele Taine şi prin nevoinţe personale.34
Fireşte, Mântuitorul este, prin jertfa Sa pe Cruce şi prin Învierea Sa
din morţi, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii şi dreptul
Judecător, de aceea judecata Lui e mai blândă decât am merita-o noi şi decât
ar putea-o face oricine. Criteriile după care se va face judecata, după Sfântul
Apostol Pavel, vor fi legate de „credinţa lucrătoare prin iubire”35 şi de
faptele bune.36 Numele Mântuitorului Iisus Hristos şi faptele bune se
întăresc prin repetarea neîncetată în interiorul omului conturând trăsăturile
luminoase ale chipului lui Hristos din om ajuns la asemănare cu El. Datorită
acestor străluciri luminoase, la judecată, cei drepţi se vor alătura Lui, în mod
firesc pentru că vor fi asemenea firii sale îndumnezeite.37
Fără îndoială harul Duhului Sfânt imprimat în pocăinţa omului ca
schimbare a vieţii, ca seriozitate spre desăvârşire, e un factor activ în
vederea dobândirii Raiului. Acest aspect este subliniat şi de faptul că
judecata Mântuitorului Hristos nu constă numai într-o constatare pasivă a
împărţirii sufletelor după calitatea lor intrinsecă, ci şi într-un act de putere
de a ierta păcatele lor. Biserica, prin slujba ei, se roagă lui Dumnezeu
Mântuitorul nostru pentru iertarea celor ce au fost îmbrăcaţi în El. Această
atitudine a ei ţine treaz pe creştin în lucrarea mântuirii sale, dar şi în
nădejdea în mila lui Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta, Biserica a rânduit ca
34

Deci, Judecata are drept criteriu ceva real, posibil de atins, şi nu o limită nedreaptă
stabilită printr-un decret divin. Astfel, „criteriul după care va definitiva soarta veşnică va fi
efortul sau lipsa efortului de a ne apropia de El, spre umanitatea desăvârşită realizată de
Hristos omul. Criteriul acesta nu-l ia deci Hristos din afară, ci El însuşi este acest criteriu.
El e norma judecăţii şi El e cel ce aplică această normă, căci El singur a realizat–o ca
model şi o cunoaşte din Sine în mod desăvârşit. Mai mult, El nu e numai criteriul şi
Judecătorul, ci şi cununa cu care ca judecător, răsplăteşte pe cei ce s-au silit să se ridice
spre nivelul lui de om, împlinindu–i prin desăvârşirea umanităţii Sale” (IBIDEM, p. 188).
35
Galateni 5, 6.
36
II Corinteni 5, 10; Mt. 25, 34.
37
Părintele DUMITRU STĂNILOAE spune: „Căci se poate ca unii să fi săvârşit foarte
multe fapte rele şi apoi s-au căit cu toată puterea de ele, fără să mai apuce să facă multe
fapte bune. Aceasta nu-i va împiedica de a se mântui. Sau se poate ca unii să fi făcut multe
fapte bune, dar spre sfârşitul vieţii au căzut în necredinţă şi necurăţire, fapt care poate să-i
piardă. Ceea ce se are în vedere la judecată e starea cu care se duce omul din această
lume” („Judecata particulară după moarte”, în „Ortodoxia” nr. 7/1955, p. 557).
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slujba înmormântării să nu fie declarativă, ci rugătoare, toate cântările şi
rugăciunile scoţând în evidenţă credinţa în puterea şi mila Mântuitorului
Hristos de a ierta la judecată pe cel răposat. Totodată, Biserica se roagă
Maicii Domnului şi sfinţilor ca să intervină pentru sufletele celor trecuţi din
viaţa aceasta în viaţa veşnică. În aceste rugăciuni şi mijlociri Biserica
socoteşte că există o gradaţie între suflete, de la treptele cele mai înalte ale
drepţilor până la cele mai de jos ale păcătoşilor. Astfel, deşi Biserica ţine la
despărţirea între Rai şi iad, totuşi se roagă şi pentru cei din iad ca şi aceştia
să fie scoşi de acolo de Mântuitorul Hristos, Cel milostiv şi iubitor de
oameni.38 Categoric, când se roagă pentru cei din iad, Biserica noastră nu
introduce purgatoriul ca stare intermediară, ci se roagă pentru toţi lăsând în
judecata lui Dumnezeu să fie scoşi cei de acolo şi duşi în Rai.39
Mântuitorul Hristos, la judecata particulară, se foloseşte de conştiinţa
omului, aceasta fiind norma morală încă din această viaţă. După moarte ea
va fi luminată în chip deosebit de Dumnezeu şi va câştiga o putere reală de
pătrundere şi de judecată. Locul unde are loc această cercetare a conştiinţei
omului este în văzduh, cum lasă să se înţeleagă Sfântul Apostol Pavel.40
Această expresie indică locul sau timpul situat între pământ şi Rai sau iad;
este locul din care lucrează în timp vieţile pământeşti, atât dracii cât şi
îngerii, o regiune transcendentă dar apropiată totuşi de pământ. „Vămile” de
care vorbeşte Biserica sunt situate în acest „spaţiu” prin care trebuie să
treacă sufletele cât mai repede din cauza duhurilor rele. Ideea că drumul
spre Rai e blocat de duhurile rele vrea să spună că numai sufletele celor
drepţi ajung înaintea Domnului, cele rele rostogolindu-se încă în cursul
acestei cercetări în iad.41
Dacă judecata particulară, pentru a fi justă, trebuie să se pronunţe
38

Pr. Prof. D. STANILOAE, „Starea sufletelor după judecata particulară în învăţătura
ortodoxă şi catolică”, „Ortodoxia” nr. 4/1953, p. 545-614.
39
Părintele Stăniloae consideră că „Aceasta face posibil ca cei ce se află în iad, dar nu prea
radical deosebiţi de cei de pe treptele mai de jos din rai, să treacă în rai până la judecata
din urmă, prin rugăciunile sfinţilor şi ale celor de pe pământ” (TDO vol. 3, p. 216).
Conform Tradiţiei creştine răsăritene judecata particulară va fi făcută de Dreptul Judecător
la împlinirea celor patruzeci de zile de la despărţirea sufletului de trup. În acest timp
sufletul trece prin vămile văzduhului situate în proximitatea Raiului şi a iadului. Evident,
Raiul şi iadul sunt două locuri şi două stări.
40
Efeseni 6, 12: „Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva
începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh”. 2, 2: „potrivit veacului lumii acesteia,
potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii
neascultării”.
41
„Iadul, spune părintele STĂNILOAE, s-ar putea să nu fie decât ultima accentuare a
acestui «văzduh» spiritual inconştient, care nu e nici lumea reală, ca punct de reazăm
pentru orice acţiune serioasă şi conştientă, nici «cerul» valorilor supreme la care trebuie
ridicată” (TDO, vol. 3, p. 196).
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numai asupra faptelor trecute ale omului, făcute în timpul vieţii pământeşti
până la moarte, trebuie să existe şi o altă judecată care să ţină şi de
consecinţele faptelor fiecăruia în decursul timpului.42 Atât cei drepţi, cât şi
cei păcătoşi se raportează la acest timp. Sfinţii, după judecata particulară, se
fericesc doar în parte pentru că nu se bucură împreună cu trupul şi de
solidaritatea întregului trup mistic al Domnului Hristos, iar suferinţa celor
păcătoşi nu este nici ea în toată cruzimea ei deoarece ei nu suferă şi cu
trupurile în care au păcătuit, deci chinurile vor fi cu mult mai mari după
Judecata Universală. Tot referitor la suferinţele celor păcătoşi acestea nu
sunt prestabilite întrucât ei mai au o şansă, rugăciunile celor din lumea
aceasta pentru ei. Astfel, prin rugăciunile celor vii, ei pot fi scoşi din această
stare de provizorat. Numai cei care au săvârşit păcate grele „împotriva
Duhului Sfânt” aceştia după cuvântul Domnului nu vor fi iertaţi nici în
veacul de acum, nici în cel ce va să fie.43 Aşadar, la Judecata Universală vor
lua parte nu numai sufletele, ci şi trupurile oamenilor, pentru a lua răsplată
sau osândă omul întreg, trup şi suflet. Deci, omul întreg pătruns de harul
Preasfântului Duh este condus în şi prin Mântuitorul Hristos în comuniunea
Preasfintei Treimi într-o „mişcare stabilă” sau într-o „stabilitate mobilă”,
după cuvintele Sfântului Grigore de Nyssa şi ale Sfântului Maxim
Mărturisitorul. În această comuniune de iubire sunt incluse şi trupurile nu
numai sufletele drepţilor. Aceasta dovedeşte că eshatologia universală
cuprinde toate evenimentele premergătoare Împărăţiei cerurilor, adică
desăvârşirea lumii care trece prin sfârşitul formei actuale a ei, urmează apoi
a doua venire a Domnului Hristos, învierea generală a morţilor şi
schimbarea trupurilor celor de pe pământ, judecata universală din urmă şi
viaţa veşnică întru fericire sau nefericire.
Evident, deşi nu se poate prevedea cu siguranţă momentul sfârşitului
lumii, totuşi se poate trata acest subiect al „misterului materiei
înduhovnicite” şi al „misterului nevăzut la sfârşitul lumii”. Este adevărat că
„ziua Domnului va veni ca un fur”,44 cum spune Sfântul Apostol Petru, cu
toate că Sfânta Scriptură ne dă câteva semne premergătoare venirii
Domnului. Aceste semne le vom detalia într-un capitol special din cuprinsul
42

Este de la ţine înţeles, zice părintele Stăniloae, că „marea deosebire între starea de
fericire şi de chinuri, de după judecata particulară, şi cea de după judecata universală se
arată mai ales în aşteptarea ce caracterizează starea de după judecata particulară, adică
în conştiinţa nedeplinătăţii şi a provizoratului, conştiinţă ce nu mai există după judecata
din urmă” („Judecata particulară după moarte”, „Ortodoxia” nr. 7/1955, p. 550-551).
43
Matei 12, 31-32: „De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar
hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului,
se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în
veacul acesta, nici în cel ce va să fie”.
44
II Petru 3, 10.
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acestei lucrări. Simultan cu venirea Mântuitorului, Parusia, va avea loc şi
prefacerea chipului acestei lumi şi învierea morţilor. După Sfântul Apostol
Pavel, determinărilor actuale ale trupurilor le vor fi opuse altele de ordin
spiritual; dacă trupurile de acum sunt slabe, naturale sau psihice,
stricăcioase, muritoare, pământeşti şi acoperite de necinste, acelea vor fi
pline de putere, duhovniceşti, nestricăcioase, nemuritoare, cereşti şi
îmbrăcate în slavă.45 Acestea nu înseamnă că trupurile oamenilor vor avea
numai „forma” din viaţa aceasta, nu şi substanţa, după cum susţinea Origen.
La a doua venire a Mântuitorului, trupurile înviate vor fi identice cu cele din
viaţa aceasta, natura lor corporală fiind aceiaşi. Desigur, ele vor fi
transfigurate prin înviere atât după substanţa lor sensibilă, corporală sau
materială cât şi după formă. Această stare permite tuturor oamenilor să se
recunoască reciproc şi să conştientizeze în chip deplin gândurile, vorbele şi
faptele săvârşite în viaţa pământească precum şi atitudinea lor între ei şi faţă
de ei în mod reciproc.
Deci, Dumnezeu va face ca fiecare om înviat să-şi păstreze trupul
propriu, în care sunt imprimate caracterele lui personale. Un lucru cu totul
nou însă va fi că aceste trupuri vor fi pnevmatizate, materia fiind copleşită
de Duhul Sfânt. Sfântul Grigorie de Nyssa spune că atunci vom deveni cu
toţii „un trup al lui Hristos” în sensul că membrii Împărăţiei lui Dumnezeu
vor „dobândi o unitate concretă de existenţă”,46 ce formează, datorită
acestei penetrări universale a trupurilor înviate, un trup universal. Deci,
fiecare trup înviat este o unitate specială, o subzistenţă unitară, deşi nu sunt
cu totul juxtapuse şi separate ca trupurile oamenilor pământeşti. Atunci,
oamenii sfinţi, în această nouă realitate, vor fi atât de uniţi unii cu alţii încât
fiecare va putea să experieze legătura cu toţi, să se bucure de viaţa tuturor şi
să aibă simţirea deosebirii unuia de celălalt. Fiecare va gusta fericirea într-o
formă proprie, în alt chip decât toţi, fără să fie străin de formele de
împărtăşire de fericirea veşnică a celorlalţi. Evident, această unire se va face
mai mult prin harul Duhului Sfânt, nu printr-o substanţă materială.47
Bineînţeles, restabilirea în starea duhovnicească a firii umane trebuie privită
ca o îndumnezeire a omului la care ar fi ajuns dacă Adam şi Eva n-ar fi
păcătuit. Aşa că prin înomenirea Fiului lui Dumnezeu şi prin asumarea
condiţiei pământeşti, omul în totalitatea lui a primit o valoare excepţională,
45

I Corinteni 15, 42–52.
Pr. Prof. Dr. D. STĂNILOAE, TDO, p. 275.
47
Ţinând cont că îndumnezeirea este o participare după har şi nu după fiinţă sau ipostatică,
spune Părintele STĂNILOE, înţelegem de ce nu e posibilă realitatea unui „trup universal
uniformizat în care să domnească nu armonia, ci confuzia”. Mai mult manifestarea trupului
înviat şi a cosmosului pnevmatizat ca lumină trebuie înţeleasă nu ca o manifestare
inconsistentă, ruptă de orice conţinut cu starea de acum a materiei, ci în strânsă legătură cu
ea, căci „lumea de acum e şi ea o lumină, cum arată şi numele ei (lumen)” (TDO, p. 275).
46
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fiind transfigurat şi spiritualizat pentru Împărăţia cerurilor. Acolo, după
pilda Mântuitorului şi a Maicii Sale, nici chiar deosebirea între genuri nu va
înceta, ci fiecare va dobândi starea originară.48 Unirea tuturor în trupul
universal, ca şi distincţia dintre oameni, se susţin prin „moartea şi învierea
tainică”, sau ca iubire desăvârşită, întru totul liberă, adică spirituală şi
curată, nu datorită unei legi a firii sau a genului.49
Şi starea trupurilor înviate ale păcătoşilor va fi una incoruptibilă,
capabilă să simtă chinurile. Cu toate că trupurile păcătoşilor nu vor fi lipsite
de o „subţirime spirituală”, ele vor avea o neputrezire în sens rău, ca o carne
veşnic vie şi plină de suferinţă. Această „spiritualitate întunecată” este
marcată de o foarte accentuată expresivitate a răutăţii şi a tristeţii din
sufletele lor însingurate şi chinuite de demoni.50 Rămâne totuşi o taină în
ceea ce priveşte modul în care, pe de o parte, trupurile păcătoşilor resimt şi
ele Învierea lui Hristos, înviind la fel precum celelalte, dar pe de altă parte,
de ce nu se împărtăşesc de slava trupului înviat al Domnului. Considerăm că
la fel cum, murind primul Adam, moartea a devenit o lege pentru toţi,
Învierea Mântuitorului Hristos n-a privit doar un ipostas omenesc separat, ci
a făcut veşnică natura întreagă omenească.51
Aşadar, a doua venire a Mântuitorului Hristos marchează sfârşitul
chipului actual al lumii acesteia sau a înnoirii cosmosului şi a învierii
morţilor precum şi săvârşirea judecăţii universale. Aceste evenimente se
petrec simultan deoarece venirea Domnului nu se petrece în timp, ci la
sfârşitul timpului şi într-o stare eonică. Această judecată produce o
despărţire atât între Dumnezeu şi păcătoşi cât şi între aceştia. Mântuitorul
48

Părintele STĂNILOAE spune că „atât chipul bărbătesc cât şi cel femeiesc se vor ridica
la fericire, ca stare în care l-a gândit Dumnezeu pe om şi din care el a căzut prin păcat”.
Aceasta nu înseamnă că el ar susţine sofiologia lui Bulgakov, cel care vedea elementul
bărbătesc ca ipostaziere a adevărului în Logos, iar pe cel femeiesc ca ipostaziere a
frumuseţii în Duhul Sfânt (TDO, p. 280-282).
49
Este de la sine înţeles că în Împărăţia cerurilor se vor arăta, în mod deplin, „raţiunile”
tuturor oamenilor, unitatea realizându-se în Raţiunea divină a Logosului dumnezeiesc, în
care s-a realizat „misterul materiei înduhovnicite”.
50
Fiecare având „lumea” sa proprie, o lume umbrită de poftele şi nălucirile lor, „nici pe ei
nu se vor vedea faţă către faţă, sau aşa cum sunt în realitate, ci vor vedea numai măştile
celorlalţi în parte adoptate de către aceia, în parte proiectate de către ei”. Numai în iubire
are loc plinătatea existenţei, ca atare, pentru că în iad nu este iubire, unitatea păcătoşilor
acolo nu va fi lăuntrică ci se va face într-un mod silnic, fiecare „simţind efluviile răutăţii
celorlalţi care pe de o parte îi înrudesc, pe de altă parte îi ţin întorşi unul de la altul”
(TDO, vol. 3, p. 288).
51
Mântuitorul Hristos n-are în Sine toate persoanele umane, ci toată natura umană, altfel El
avea în sine o pluralitate de persoane şi o pluralitate de libertăţi. Aşa că „asumarea întregii
naturi umane face ca nimic al Domnului Hristos să nu dispară – Învierea fiind dăruită
tuturor, dar împărtăşirea de fericire deplină depinde de voinţa personală a fiecăruia, de
aderarea voluntară la El” (TDO, p. 285-286).
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spune că la judecata din urmă „Va despărţi pe unii de alţii, precum desparte
păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a
stânga”.52 Autorul judecăţii universale, Hristos Domnul, va şedea pe tronul
de slavă,53 înconjurat de îngerii Săi.54 Însăşi arătarea lui Hristos poate fi
considerată o judecată care alege pe cei trimişi la fericire şi îi desparte de cei
trimişi la chinurile veşnice, căci lumina veşnică de care se vor împărtăşi cei
buni e o privire şi o chemare adresată fiecăruia din ei de Domnul, precum
întunericul în care sunt lăsaţi ceilalţi e o întoarcere a feţei Lui de la aceştia
datorită păcatelor lor. În felul acesta Domnul Hristos nu este numai
judecătorul păcătoşilor, ci şi Cel căruia I s-a refuzat dragostea oferită din
belşug acestora. Astfel „El ne va cerceta în ce măsură am lucrat ca El,
identificându-ne cu El, precum S-a identificat El cu oamenii”.55 În această zi
se vor descoperi toate, de la gânduri la fapte, toţi oamenii vor fi cercetaţi,
răul fiind pe deplin scos la iveală şi binele arătat tuturor.56 Dar nu numai
oamenii aşteaptă cu cutremur această zi, spune Sfântul Maxim
Mărturisitorul, ci la fel cum cei vii şi morţii aşteaptă venirea Domnului,57 tot
astfel şi îngerii aşteaptă cu cutremur judecata.58 Cu toate că e înfricoşătoare
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semenului ca şi chip al lui Dumnezeu. În special, e vorba de cei obidiţi, căci în aplecarea
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maxim, „luând chip de rob” şi mergând până la moartea pe Cruce (Pr. Prof. DUMITRU
STĂNILOAE, TDO vol. 3, p. 288-289).
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această zi a judecăţii din urmă, totuşi nu trebuie privită ca o zi a răzbunării
lui Dumnezeu pe creaţia Sa, ci ca o zi a răsplătirii şi a intrării în Împărăţia
cerurilor. Unii părinţi şi teologi ai Bisericii au considerat această zi a fi o
restabilire generală, lucru nerevelat de Dumnezeu în Sfânta Scriptură.59 Este
adevărat că „Dumnezeu este iubire”,60 dar aceasta nu exclude existenţa
iadului, deşi Dumnezeu nu este autorul acestuia. Evident, Dumnezeu, fiind
iubire, razele iubirii Sale divine străpung până în iad, însă acestea, spre
deosebire de împărtăşirea lor sfinţilor, sunt receptate de cei din iad ca un
chin. Aşadar, „coborârea harului asupra sufletului omenesc este o acţiune
liberă a iubirii divine. Şi în privinţa răspândirii sale nu există nici o limită.
Ce căi îşi alege pentru a fi eficient, de ce se străduieşte pentru un suflet iar
pe altul îl lasă să se străduiască pentru dobândirea harului, dacă şi cum şi
când e activ chiar acolo unde ochiul nostru nu observă nici un efect, toate
acestea sunt întrebări care se sustrag unei pătrunderi raţionale”,61
rămânând în grija expresă a lui Dumnezeu iubire.
De la acest moment al judecăţii viitoare şi de la răsplătirea celor
drepţi în Împărăţia cerurilor şi de la osândirea celor păcătoşi în iad, lumea va
ajunge la un „Cer nou şi un pământ nou”. În lucrarea noastră, Ca toate să fie
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iarăşi reunite în Hristos, am vorbit despre crearea omului şi despre
mântuirea lui prin jertfa şi învierea Mântuitorului Hristos. Atunci am văzut
cum istoria omului, de la naştere şi până la moarte, se împleteşte cu istoria
neamului omenesc de la începuturi şi până la sfârşit. Într-un mod firesc
gândirii noastre această etapă a istoriei începe cu naşterea şi se sfârşeşte cu
moartea, realitate care ar trebui să dea acestui fapt o notă de tristeţe întrucât
totul se naşte şi moare fără nici o perspectivă. Privită din acest unghi creaţia
apare într-un fel fără rost de vreme ce totul se naşte şi moare. S-ar putea
crede că omul şi chiar cosmosul ar fi fără rost şi decât să deschidă această
existenţă trecătoare ca „iarba câmpului” mai bine n-ar fi existat nimic.
Fireşte, această plângere a firi a fost preschimbată însă în bucurie prin
Învierea Mântuitorului. Când însă vorbim despre începutul creaţiei, trebuie
să vorbim negreşit despre începutul istoriei, adică începutul timpului care
cuprinde primul şi ultimul fir de viaţă al lumii. Între aceste limite se
desfăşoară viaţa noastră, încadrându-se ca o etapă în istoria lumii, pe care le
cuprinde pe toate şi le poartă în cursul ei între început şi sfârşit sau între Alfa
şi Omega. Venirea la existenţă este o taină neînţeleasă şi mai ales fără
putinţa de a fi sub controlul nostru, întrucât omul nu-şi poate alege acest
moment. Astfel, venirea omului în această viaţă este cert o dorinţă a omului,
dar nu o alegere a lui ci este expresia voinţei şi lucrării lui Dumnezeu. Deci,
născuţi cu această povară în spate niciun om „născut sub lege”, după
cuvintele Apostolului, nu poate depăşi spaţiul istoriei. Pentru eliberarea
noastră de această povară Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om de la Duhul Sfânt
şi de la Fecioara Maria, născut fără păcat şi prin voia Sa liberă. El a ales nu
doar momentul Naşterii Sale, dar şi primirea de bună voie a consecinţelor
păcatelor lumii. Este o alegere de bună voie ce-i oferă o libertate în a
controla păcatul şi a-l învinge. Prin naşterea supranaturală din Preacurata
Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Lui povara păcatelor
noastre şi cu suferinţele noastre s-a împodobit. Prin firea Sa umană, El a
intrat într-o solidaritate strânsă cu toţi oamenii şi cu toată istoria pentru a ne
scoate din limitele noastre şi a ne îndumnezei. În acest sens moartea nu
înseamnă o desfiinţare a ei, după cum nici învierea nu înseamnă o readucere
la viaţă a vechiului trup sau crearea unuia nou ci o „prefacere a trupului
muritor, printr-o lucrare creatoare săvârşită asupra trupului vechi”,62 o
„prefacere a trupului nostru după chipul trupului slavei Lui”.63 Această
lucrare a Fiului lui Dumnezeu înomenit dovedeşte că istoria are un sens,
deşi ea singură nu poate depăşi prin sine acest sens. Deci, pentru a se elibera
de stricăciunea din interiorul ei, istoria are nevoie de cineva mai puternic
decât tot ceea ce conţine ea. Fără îndoială că Mântuitorul prin atotprezenţa
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şi veşnicia Sa depăşeşte graniţele timpului şi spaţiului ştiute şi înţelese de
noi. Astfel, Fiul lui Dumnezeu, înomenindu-se, pătrunde în existenţa
istorică, trăieşte în această lume până la capătul ei şi depăşeşte viaţa acesteia
prin înviere. El deschide în felul acesta spaţiul închis al istoriei între naştere
şi moarte, pentru o viaţă fericită, care ridică istoria pe un plan superior fără
suferinţe şi moarte. Această viaţă nouă este caracteristica de bază a
Împărăţiei Sale. Realitatea acestei Împărăţii şi acestei vieţi sunt lucrarea
exclusivă a Preasfintei Treimi, nefiind nimic în afară de Fiul Tatălui
înomenit care să contribuie la realizarea ei. Se înţelege de la sine că de
această dată nu mai sunt aduse la viaţă fiinţe noi, ca la creaţia de la
începuturi, ci prin înviere sunt readuse la o nouă formă de viaţă oamenii care
au fost răscumpăraţi prin Sângele Său. Istoria devine, astfel, o etapă
eshatologică (care nu ţine de istoria lumii profane), în care moartea şi
Învierea Domnului definesc limitele timpului. Astfel moartea şi Învierea
Mântuitorului aduc în istoria lumii, în Biserică şi în Sfânta Liturghie
Împărăţia eshatologică a lui Dumnezeu, ca dar, ca arvună şi ca pregustare a
vieţii veşnice. Ambele sunt laolaltă fără ca să poată să se separe una de alta,
nici în cadrul istoriei şi nici în planul eshatologiei. Mântuitorul Hristos,
înviind din morţi n-a fost readus la viaţă prin puterea lui Dumnezeu în
cadrul istoriei, pentru că în acest caz istoria ar fi cuprins şi acest eveniment,
ci Trupul Său a depăşit acest plan de existenţă pentru a deschide lumii
timpul eshatologic. Ca atare, Învierea Domnului s-a petrecut în istorie însă
nu prin puterea istoriei ci prin puterea şi lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta nu
ne arată doar că Învierea este „ceva peste istorie” ci Mântuitorul deschide
tuturor oamenilor spre învierea proprie şi spre înveşnicirea lor. Din acest
motiv, nici istoria şi nici eshatologia nu sunt separate una de alta şi nici nu
sunt una înaintea alteia. Deci, Învierea ne arată o legătură profundă a firii
umane cu dumnezeirea, cu dezvoltarea unei noi puteri în om nu doar pentru
a învinge moartea ci pentru a ajunge la o viaţă nouă. De aceea putem spune
că Învierea Domnului ne arată ceva peste istorie, dincolo de ea care se
deschide în Împărăţia cerurilor. Dar şi istoria are o legătură cu eshatologia în
sensul că se poate apleca prin voia omului puţin dincolo de această limită
pentru a-I cunoaşte sensul. La fel şi eshatologia se apleacă în sens contrar
peste istorie şi se „ating” la un nivel superior simţit de credincioşi în Sfânta
Liturghie. Fireşte, există o deosebire evidentă între mântuirea obiectivă şi
mântuirea subiectivă, îndumnezeirea ţinând atât de una cât şi de cealaltă.
Aceasta înseamnă că deificarea omului nu face abstracţie de sinergia omului
cu Mântuitorul Hristos, ci persoana angajată pe calea desăvârşirii urcă
neîncetat în Dumnezeu, fără să se oprească vreodată. Aşadar, prin aşezarea
vieţii istorice a Mântuitorului peste istoria lumii se produce o transfigurare a
întregii istorii în sensul că toate persoanele istorice pot să înainteze dincolo
de limitele istoriei şi să ajungă în Împărăţia lui Dumnezeu, unde nu mai
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există nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Desigur, istoria şi
eshatologia nu sunt realităţi succesive şi nici juxtapuse. Eshatologia, în
Trupul tainic al Domnului, străbate istoria lumii cu veşnicia ei, iar Biserica,
ca Împărăţie a lui Dumnezeu, fără să se confunde cu ea şi fără să se
suprapună ei, are o dimensiune eshatologică mişcându-se stabil în mod
ascendent spre Împărăţia cerurilor sau spre eshatologia finală.64
Modul de existenţă al omului, cum constatăm, se exprimă
soteriologic pe temeiul reciprocităţii Întrupării, adică Dumnezeu Se mişcă
tropologic spre om, întrupându-Se, iar, omul, la rândul lui, care s-a făcut
tropologic pasiv şi s-a întors într-o direcţie contrară existenţei sale, se mişcă
prin harul Mântuitorului spre Dumnezeu şi astfel se îndumnezeieşte. Acest
proces cunoaşte două aspecte, care, deşi se deosebesc, între ele au o
continuitate. În prima etapă, numită „îndumnezeire în sens larg”, lucrează şi
omul, iar în a doua numită „îndumnezeire în sens restrâns”,65 numai
Dumnezeu. Îndumnezeirea în al doilea ei sens este tocmai starea
eshatologică, mai precis „comuniunea sfinţilor”. Deşi îndumnezeirea este
privită ca încetarea lucrărilor naturii umane şi înlocuirea acesteia cu lucrări
dumnezeieşti, totuşi atributele naturale sunt copleşite de slava
dumnezeiască. Astfel, omul devine dumnezeu după har, prin participare la
harul divin, nu după fiinţă, natura umană nefiind izvorul acestor atribute şi
lucrări dumnezeieşti. Cu toate acestea energiile şi atributele umane nu sunt
desfiinţate, ci „copleşite” de cele divine. Copleşirea de care vorbim nu
înseamnă că omul devine insensibil, dimpotrivă el trebuie să trăiască starea
de „dumnezeu după har”, fiind conştient de starea sa de creatură. Ca atare,
în starea de îndumnezeire, omul se împlineşte personal şi trăieşte în
comuniune cu Dumnezeu şi cu toţi fraţii săi în sensul expresiei:
„integritatea fericirii fiecăruia e condiţionată de fericirea tuturor”. În
virtutea acestui fapt la Judecata Universală se va arăta tuturor oamenilor
spre ce a trebuit să tindă fiecare în viaţa pământească şi în ce măsură fiecare
a atins această stare. Nu încape îndoială că trupul Mântuitorului Hristos,
prin înomenire, cuprinde toată creaţia (totius creature universalis), de aceea
„nimic din totalitatea vieţii omeneşti de pe pământ nu va rămâne acoperit,
nebăgat în seamă, nevalorificat, neapreciat sau neosândit, ci prin toate vor
răspunde în sens bun sau rău toţi, de toate se vor împărtăşi cu o înţelegere
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nouă toţi”.66 Deci, cei care vor moşteni Împărăţia cerurilor şi se vor
împărtăşi la Liturghia veacului ce va să fie, vor fi cuprinşi în lumina slavei
divine a Mielului celui înjunghiat ce va copleşi orice lumină materială.
Astfel, prin „Ierusalimul ceresc”, cum îl descrie Sfântul Ioan Evanghelistul
în Apocalipsă, înţelegem lumea imaterială, spirituală şi suprasensibilă, ca o
locuinţă potrivită cu slava cerească a lui Dumnezeu şi corespunzătoare
fiinţelor necorporale şi necircumscrise.67 Mântuitorul Hristos, în acest cer
nou şi pământ nou, va fi Soarele dreptăţii care va lumina întreaga făptură,
iar făptura va contempla faţa Lui luminoasă, împărtăşindu-se liturgic din
razele ei strălucitoare. El va fi prezent în fiecare şi fiecare îl va avea prezent
în El, conform treptei sale şi modului său de nevoinţă de pe pământ. Deci,
toţi sfinţii împreună cu toate puterile cereşti vor fi în Împărăţia cerurilor ca
într-o Biserică a Domnului şi în Liturghie cerească, în care lucrurile nu vor
apărea ca independente de persoane, ci „ca un conţinut comun al lor, ca un
mediu de manifestare a iubirii Mântuitorului Hristos şi a persoanelor
îngereşti şi omeneşti într-un pan-personalism al comuniunii desăvârşite”.68
Bineînţeles, cum spuneam, acest univers întreg va cunoaşte o gradaţie de
materialitate, de corporalitate şi de sensibilitate, pe diverse trepte şi stadii de
îndumnezeire, luminate toate de „lumina Domnului Hristos”,69 cum
subliniază Sfântul Ioan în Apocalipsă. Însuşi soarele material va fi acoperit
de strălucirea Stăpânului,70 căci „ziua Domnului” este ziua luminii
neînserate a Împărăţiei cerurilor. Atributele Mântuitorului Hristos şi
stăpânirea Sa, precum şi „împlinirea finală a stăpânirii lui Dumnezeu va
însemna suprimarea oricărei stăpâniri în unirea Celui care domneşte cu cei
asupra cărora domneşte”.71 Aşadar, Mielul lui Dumnezeu cuprinde lumea şi
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lucrurilor şi a trupurilor e lumină. În starea de îndumnezeire lumina naturală a creaţiei va fi
străbătută de lumina imaterială a Duhului prin suflet, rezultând în toţi şi în toate un „ocean
de lumină spirituală”.
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TDO, p. 266.
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Apocalipsa 21, 24.
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Matei 24, 29. Deci, timpul este legat de creaţia lui Dumnezeu, lumea fiind creată în timp
sau la începutul timpului. În acest context, nici cosmosul material creat şi nici timpul creat
nu au un sfârşit propriu-zis căci în starea eshatologică „chipul lumii acesteia va trece”.
Lumea, deci va fi transfigurată, precum şi timpul în eonul final eshatologic. Aşadar, între
creaţia lui Dumnezeu în care timpul măsoară mişcarea şi schimbarea şi creaţia în starea
eshatologică, ca cer nou şi pământ nou, nu există un dualism ireductibil. Aceasta ne arată că
în revelaţia divină şi teologia ortodoxă nu există niciun dualism antagonist.
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VLADIMIR LOSSKY, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, p. 208.
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o predă Tatălui, care doreşte ca toată creaţia să intre în comuniune cu
Preasfânta Treime. Datorită acestei iubiri divine lumea devine transparentă,
Dumnezeu făcând să se restabilească unitatea şi armonia între El, om, natură
şi îngeri. Evident, cum constatăm, spiritualizarea lumii e o „mişcare în sus”,
drepţii fiind „înălţaţi” în Dumnezeu, materia lor fiind copleşită de harul
Duhului Sfânt, ca în trupul îndumnezeit al Domnului Hristos.72
Prin urmare, În cetatea lui Dumnezeu, noul Ierusalim, Biserica celor
întâi născuţi sunt sufletele drepţilor, este adunarea sărbătorească a îngerilor,
însuşi Mielul cel răstignit pentru noi, prin care toate s-au unit. În El cerul a
primit pe cele de pe pământ, pământul a primit pe cele din cer, iar pacea lui
Dumnezeu, dorită de îngeri şi de sfinţi, s-a împlinit. În această cetate se
înalţă, întru Domnul nostru, strălucitul şi slăvitul semn de biruinţă al crucii,
cetele celor care au crezut în Mântuitorul Hristos, pârga firii noastre,
trofeele Împăratului nostru.73 Mai mult, timpul e condus de Domnul Hristos,
ca întreg, spre Împărăţia lui Dumnezeu, fără ca el să ajungă la perfecţiunea
eshatologică prin el însuşi, deoarece el are nevoie de sfârşit. Datorită acestui
fapt, cum vom vedea în lucrarea de faţă, concepţia hiliastă este cu totul
străină învăţăturii Sfintei Scripturi şi Părinţilor deoarece defineşte Parusia
ca un eveniment de la sfârşitul lumii şi nu dincolo de ea. Astfel, Împărăţia
cerurilor e concepută ca un chip dezvoltat al lumii acesteia, lumea însăşi, la
a doua venire a Domnului, fiind transfigurată prin focul dumnezeirii.
Tocmai de aceea diferitele calcule milenariste care susţin că, înainte de
judecata din urmă, va fi o împărăţie a lui Hristos de o mie de ani, doar
pentru drepţi, sunt o reluare eretică a vechilor speranţe iudaice legate de
venirea lui Mesia, care să restabilească o împărăţie pământească. Deci,
hiliasmul nu poate răspunde la întrebarea: dacă desăvârşirea credincioşilor
în timp se produce înainte de venirea Domnului Hristos, ce sens ar mai avea
această Împărăţie? De ce mai este necesară o etapă intermediară dintre cele
două momente? Oare Împărăţia cerurilor nu e desăvârşirea finală a celor
drepţi? Dacă „mileniul” coincide cu această desăvârşire, ce ar putea să mai
aducă în plus Împărăţia cerurilor? În acest context, este lesne de înţeles că
nimeni nu poate să accepte „mântuirea comunităţii” ca o primă treaptă
deosebită de „mântuirea comunităţii”, ca a doua treaptă. Apoi, cum ar putea
fi despărţită comunitatea de omenire şi de lume? Oare, Învierea şi
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Această transfigurare şi transformare a întregii creaţii are o legătură directă cu
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desăvârşirea comunităţii ar putea fi ceva izolat, având în vedere că moartea
noastră nu e numai moartea noastră, ci al chipului actual al creaţiei?
Categoric, „învierea tuturor este o înnoire radicală a întregii creaţii”,74 iar
transfigurarea şi îndumnezeirea omului nu sunt procese naturale, ci au ca
bază însăşi natura umană a Mântuitorului Hristos, înviată şi îndumnezeită.
Numai El este cel care reunifică raţiunile divine sădite la creaţie,
introducând fiinţa creată în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi.75
În consecinţă, transfigurarea şi îndumnezeirea omului şi a lumii au
ca temei îndumnezeirea firii umane a Fiului lui Dumnezeu înomenit şi prin
comunicarea firii noastre prin umanitatea înviată şi îndumnezeită a Lui firii
noastre umane prin Sfintele Taine. Având acest har mântuitor omul tinde în
mod firesc spre infinit fără ca să cuprindă vreodată pe Dumnezeu după fiinţa
sa. Ajungând în „ziua a opta”, ziua cea neînserată a Împărăţiei cerurilor,
omul descoperă originea libertăţii sale în Dumnezeu, o libertate deplină care
are, după Sfântul Grigorie de Nyssa, trei aspecte. În primul rând este
înlăturată diviziunea între trup şi suflet, nu în sensul unei renunţări la corp ci
a suprimării pasiunilor acestora, realizându-se o maximă intimitate a
sufletului cu trupul. Urmarea acestei acţiuni este că drepţii întră într-o
„armonie superioară”, într-o „deplină cunoaştere de sine şi de semeni”.76 Al
doilea aspect al acestei eliberări este unificarea trecutului şi viitorului, a
amintirii şi a speranţei, într-un „etern prezent”. În al treilea aspect constatăm
că în Dumnezeu e depăşită mişcarea dorinţei, amintirea unui trecut sau
speranţa unui viitor, în „mişcarea şi lucrarea iubirii”, ci aceste două
unificări duc la unitatea profundă a simţurilor şi a înţelegerii, cunoştinţa şi
iubirea fiind una.77 De bună seamă acest urcuş epectatic în Dumnezeu, al
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sufletelor desăvârşite, este o stare de fericire continuă, care se opune
„saturării” origeniste. Deci, între făptură şi Creator, nu va mai fi niciun
„interval”, fără ca aceşti doi termeni să coincidă, ci o „Duminică fără
sfârşit”, o gustare a plenitudinii dumnezeieşti, toate tinzând spre Dumnezeu
într-o „mişcare stabilă”, cum subliniază Sfântul Maxim Mărturisitorul.78
Apoi, prin această transparenţă Mântuitorul Hristos se va arăta ca Arhiereu
veşnic care antrenează pe toţi sfinţii săi în Liturghia cerească a Împărăţiei
cerurilor. El nu este doar în relaţie cu sfinţii Săi, ci şi în Liturghie neîncetată,
devenită un mediu desăvârşit de împărtăşire din El şi un organ transparent al
dumnezeirii. Aşa că Mântuitorul, în Liturghia cerească, va da posibilitate la
fiecare, îngeri şi oameni, să se împărtăşească cu adevărat de slava cerească
ce izvorăşte din Ipostasul Său şi să-şi descopere frumuseţea nebănuită,
descoperindu-şi totodată sensurile adânci ale existenţei pline de dumnezeire.
Aşadar, în Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel veşnic,79 toate trăsăturile
minunate ale omului şi ale lumii vor fi puse în lumină, unirea lumii
inteligibile cu cea sensibilă dovedind armonia cu care Creatorul le-a
înzestrat.80 Întrucât cei drepţi şi îngerii se împărtăşesc la nesfârşit din
Arhiereul cel veşnic, aceştia vor avea calitatea de a fi „veşnic noi”,
înlăturând definitiv din fiinţa lor monotonia şi repetiţia. Astfel, în Liturghia
cerească a Mielului cel veşnic, doxologiei necontenită a îngerilor i se adaugă
cea a oamenilor şi a întregii creaţii.81 Mai mult procesul epectatic se
infinită a spiritului curat, mereu reînnoit, de a depăşi necontenit finitudinea sa. Libertatea
este urcuşul necontenit spre Dumnezeu, originea infinită şi necondiţionată a spiritului
uman” (TDO, p. 297).
78
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Dumnezeu, înţeles ca o creştere a omului în iubirea nesfârşită a Preasfintei Treimi şi între
oameni înşişi în Dumnezeu. (TDO, p. 301).
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nostru, ci un conţinut sufletesc prin frumuseţe. „Ea va deveni, subliniază părintele
Stăniloae, reflex ce iradiază din izvorul dumnezeiesc al frumuseţii, o mare frumuseţe, căci
va fi curată, pentru că trupurile incoruptibile nu vor mai avea nevoie de ea pentru consum
şi oamenii nu se vor mai lupta plini de griji pentru a-şi procura cele necesare din ea”
(TDO, p. 264-265).
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Categoric, opinia lui Bulgakov cum că frumuseţea dumnezeiască ne vine prin lumea
îngerească, este exclusă, deoarece şi oamenii şi îngerii au o relaţie nemijlocită cu Preasfânta
Treime Prin urmare, cum susţine părintele Stăniloae, „omul prinde frumuseţea
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dezvoltă pe măsura sporirii capacităţii de a fi „părtaşi dumnezeieştii firi”,
prin cunoaşterea şi vederea lui Dumnezeu.82 Deci, întru Preasfânta Treime,
sfinţii şi puterile cereşti se împărtăşesc din harul inepuizabil al fiinţei divine,
cunoscând pe Dumnezeu şi pe ei înşişi în toată bogăţia indefinită.
Concluzionând cele prezentate mai sus părintele Stăniloae spune: „totul va fi
negrăit de frumos, pentru că totul va avea o semnificaţie spiritual adâncă,
va reflecta în mod clar Spiritul infinit ce va străbate toate. Şi frumuseţea
aceea, fiind aşa de vădită şi de necontenit nouă, nu va putea să nu fie
necontenit admirată, cântată, ceea ce va face ca atunci oamenii, ca şi
îngerii, să laude neîncetat pe Dumnezeu, «izvorul frumuseţii»”.83 În această
Liturghie cerească, prin urmare, drepţii vor străluci ca luminătorii de pe cer,
fiind personalizaţi deplin de Arhiereul veacurilor şi de fiecare fiinţă în parte.
Cu toţii, îngeri şi oameni, vor forma corul comun al tuturor celor ce laudă pe
Preasfânta Treime, devenind o Biserică a plenitudinii harului Preasfintei
Treimi. Mai mult, fericiţi vor fi cuprinşi în Duhul Sfânt, fiecare moştenind
întreg pământul, împărtăşindu-se din harul Domnului nostru Iisus Hristos şi
fiind cuprinşi în dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi în comuniunea Duhului
Sfânt.84
Biserica, Trupul tainic al Domnului în care oamenii sunt chemaţi
să ajungă în Împărăţia cerurilor
Ca spaţiul teandric în care oamenii sunt chemaţi să ajungă la
îndumnezeire într-un proces de asemănare cu Dumnezeu prin lucrarea
divino-umană a Mântuitorului Hristos, Biserica cuprinde pe toţi oamenii
care se botează în numele Preasfintei Treimi. Persoanele umane, în acest
cadru sacru, cresc, se actualizează după modelul Mântuitorului şi se unesc
desăvârşit cu Preasfânta Treime, aici şi în veşnicie. Ca Trup tainic al
Domnului, Biserica este o urmare a Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, dar
temeiul ei este veşnic, avându-şi începutul în planul lui Dumnezeu, dincolo
de timp. Aceasta însemnă că dacă naşterea Bisericii este odată cu Zămislirea
şi Naşterea Mântuitorului şi apoi reactualizarea ei pe Golgota, iar botezul în
ziua Cinzecimii, rădăcinile ei, desigur, se întind în timp chiar în veşnicie.85
Fără îndoială, în virtutea acestui fapt, Biserica poate fi urmărită după actul
infinită a lui Dumnezeu, după măsura împărtăşirii individuale şi directe din Arhiereul cel
veşnic. (TDO, p. 265-266, nota 205).
82
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creator al Preasfintei Treimi, în toată perioada istorică până la sfârşitul
veacurilor, ea rămânând pentru veşnicie Trupul tainic al Domnului. Astfel
spus, Biserica, fără să fie o existenţă liniară sau uniformă întrucât fiinţa ei
este antinomică şi paradoxală, este o taină ontologică şi o epifanie a voinţei
şi lucrării Preasfintei Treimi îndreptată spre oameni, în vederea mântuirii şi
a comuniunii lor veşnice cu Tatăl şi cu Fiul şi cu Sfântul Duh în Împărăţia
cerurilor. Evident, când vorbim de Biserica-Taină nu ne referim numai la
latura ei mistică, ci şi la partea văzută dată pe măsura de înţelegere a fiilor şi
fiicelor ei. Biserica este simultan deasupra istoriei dar şi în istorie. Din acest
punct de vedere, fiind deasupra istoriei sau cea care creează istoria ca istorie
a umanităţii ce se dirijează spre Creatorul ei, ea străbate istoria şi o conduce
spre transfigurarea ei. Astfel, în Trupul tainic al Domnului se desfăşoară
adevărata istorie a lumii şi a umanităţii. Fără îndoială că pe lângă istoria
sacră a lumii şi în lume există şi o istorie profană care nu este creată de
Biserică. Deci, lumea creată de Dumnezeu nu se confundă cu istoria lumii
profane deoarece în această lume Dumnezeu nu cooperează cu cei care
lucrează la desacralizarea creaţiei sale. Referitor la această deosebire dintre
cele două realităţi Sfântul Ioan Evanghelistul spune: „Cuvântul era Lumina
cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. În lume era şi
lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit,
dar ai Săi nu L-au primit. Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui,
le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din
poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au
născut”.86 Prin urmare, unitatea Bisericii este după chipul unităţii Preasfintei
Treimi. Această unitate este simfonică şi are la bază armonia dintre unitate şi
diversitate sau dintre unitate şi multiplicitate.
Prin urmare, Biserica este faptul primordial şi permanent al
comuniunii omului cu Preasfânta Treime, ea fiind un organism divino-uman.
Aceasta însemnă că taina ei se explică prin taina Preasfintei Treimi ca mister
al iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. Drept urmare, pe de o parte
Preasfânta Treime Se revarsă prin harul divin necreat în Biserică asupra
tuturor oamenilor, chemându-i la viaţa veşnică în iubire, iar pe de alta
Biserica are menirea să realizeze unitatea persoanelor umane după chipul
Treimii, precum şi asemănarea şi unirea lor cu Dumnezeu. Pentru aceasta,
nu poate exista o definiţie satisfăcătoare şi completă a Bisericii. Când
Mântuitorul le spune ucenicilor Săi: „Veniţi şi veţi vedea!”, El indică faptul
că Biserica nu poate fi concepută decât prin experienţă, prin har şi prin
participare efectivă la viaţa divină.87 Desigur, nu trebuie totuşi să uităm că
Biserica este o realitate obiectivă, ea fiind o existenţă divino-umană. Din
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acest motiv ea intră ca şi Cuvântul lui Dumnezeu în categoriile gândirii
umane şi nu trebuie oprită la categoriile subiective de percepţie a ei prin
experienţa personală, ci trebuie mers permanent mai sus spre Cel Care este
Mirele ei nevăzut. Accentuând numai latura nevăzută se ajunge la o gândire
trunchiată de tip protestant care ignoră realitatea obiectivă a Bisericii şi
lucrarea ei prezentă în lume şi în timp pentru mântuirea oamenilor. Ca atare,
Biserica este un organism instituit de Mântuitorul Hristos şi în El Însuşi,
însă nu este precum instituţiile omeneşti, ci o instituţie divino-umană.
Biserica este, aşadar, inima universului, centrul în care se modelează
şi se pregătesc pentru viaţa veşnică toţi cei care cred şi mărturisesc pe
Mântuitorul Hristos ca Domn şi Dumnezeu. Astfel, toţi oamenii din lume
sunt chemaţi să intre în ea, pentru că numai în ea, se află existenţa
desăvârşită a oamenilor după chipul Preasfintei Treimi. Fiind una, ea este
întemeiată tocmai în vederea unităţii, pentru ca toţi să fie una.88 În acest fel
unitatea ei decurge în chip necesar din unitatea dumnezeirii, întrucât ea nu e
o mulţime de persoane izolate în individualitatea lor, ci în unitatea harului
divin al Sfântului Duh. De asemenea, Biserica nu este numai o instituţie, ci
este viaţa nouă în Mântuitorul Hristos, condusă de Duhul Sfânt pe temeiul
unităţii şi al sobornicităţii treimice. Datorită acestui fapt, Biserica este o
prelungire a divino-umanităţii Mântuitorului la nivelul firii umane în
perspectiva ei ipostatică. Deşi este trup al Mântuitorului şi deşi umanul este
intim legat cu divinul, Biserica este totuşi o divino-umanitate în permanentă
desăvârşire din latura omenească, adică o realitate de ordin dinamic în
devenire. Însă, mai mult decât orice, Biserica este o realitate ontologică,
pentru că are ca fundament Ipostasul divino-uman al Domnului Hristos. Ca
atare, ea nu are ipostas propriu, ci subzistă în Ipostasul Mântuitorului
Hristos, drept pentru care se şi numeşte Trupul tainic al Domnului, ea fiind
firea noastră recapitulată de Domnul şi cuprinsă în Persoana Sa – Capul
ipostatic al firii noastre.89 Deci, Biserica are o natură teandrică, fără să aibă
un ipostas propriu, ci este enipostaziată în Persoana Mântuitorului. Aceasta
se înţelege clar din faptul că noi suntem Trupul tainic al Domnului, fiind
mădulare ale acestui Trup. Ea nu se identifică cu Mântuitorul ei întrucât din
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ea fac parte cei ce s-au îmbrăcat în El şi au fost încorporaţi în Trupul Său şi
se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Său. Există fireşte o distincţie între
Trupul Domnului luat din Preasfânta Fecioară Maria şi Biserică, Trupul
tainic al Domnului, dar niciodată separat de Acesta. Putem spune chiar că
existenţa actuală a Bisericii corespunde „trupului Domnului din timpul vieţii
Sale dinainte de Înviere, trup care dovedea însuşiri minunate, dar care, în
general, era un trup muritor, material, neeliberat de suferinţă şi de
stricăciune”. De aceea, aşa cum Mântuitorul, în firea Sa umană, a cunoscut
o creştere, aşa şi Biserica, în membrii săi, cunoaşte o creştere în cunoaştere
şi în îndumnezeire, până ce „trupul smereniei noastre va schimba la
înfăţişare ca să fie asemenea trupului slavei Sale”. În virtutea acestui fapt,
Capul Bisericii, deşi desăvârşit, Se va împlini numai când Trupul Său tainic
va fi desăvârşit, când vor fi toţi uniţi în El şi în comuniune cu Preasfânta
Treime. Desigur, aceasta nu însemnă nicidecum o nedesăvârşire reală a
Bisericii, ci o pregătire permanentă legată de capacitatea membrelor
Trupului de a se face părtaşe vieţii Mântuitorului Hristos, Capul lor. Aşadar,
„pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele
Lui”, de aceea înlăuntrul uman al Bisericii se revarsă neîncetat harul
Duhului Sfânt, care menţine şi constituie Biserica propriu-zisă, Mântuitorul,
dăruind fiecăruia dintre cei care alcătuiesc acest organism divino-uman,
Trupul şi Sângele Său, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa veşnică. În pofida
acestei relativităţi, Biserica rămâne sfântă şi dumnezeiască, fiind sfinţită şi
desăvârşită prin Sângele de viaţă dătător al Mântuitorului, şi condusă
eshatologic spre Parusie şi dincolo de aceasta spre Împărăţia cerurilor.
Atunci, când Domnul va veni cu slavă şi cu cinste, întreaga Biserică se va
face părtaşă vieţii Domnului, în integralitatea ei, împlinindu-se şi
desăvârşindu-se în veşnicie.
Prin urmare, căderea lui Adam, cum am văzut mai sus, a adus cu sine
consecinţe catastrofale în plan fizic şi spiritual pe care doar un al doilea
Adam, deschizând un nou capitol în istoria umanităţii, răscumpărarea
primului Adam şi a noastră a tuturor. Datorită acestui fapt al doilea Adam Se
naşte din a doua Evă sau Eva cea nouă, Maica Domnului. Şi aşa cum primul
Adam a fost reprezentantul istoric şi natural al umanităţii, Mântuitorul
Hristos, al doilea Adam, este împlinitorul iconomiei mântuirii,
reprezentantul istoriei şi al eshatologiei umanităţii.90 Deci, prin Înomenirea
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Fiului lui Dumnezeu, Adam Cel nou, „primul Adam iese de sub teroarea
istoriei”, fiind aşezat prin jertfa crucii şi prin Înviere într-o altă realitate
ontologică a iconomiei mântuirii neamului omenesc. Astfel, calea spre
îndumnezeire, care a fost propusă primului om în Rai, a devenit posibilă
numai în Mântuitorul Hristos, Cel Care luând natura umană şi unind-o cu
natura divină în Ipostasul Său a triumfat definitiv asupra păcatului şi a
morţii. Evident, omul, ca să ajungă din nou la unirea cu Dumnezeu, trebuia
să treacă peste aceste trei bariere mari: stricăciunea intrată în firea sa,
păcatul şi moartea. Acest lucru fiind imposibil din cauza neputinţei sale
umane, omului nu-i mai rămânea decât şansa ca Dumnezeu să ia firea Sa
umană şi să preia iniţiativa răscumpărării Sale. Deci, „ceea ce omul trebuia
să atingă, ridicându-se spre Dumnezeu, realizează Dumnezeu Însuşi,
coborând spre om. Întreita barieră care ne separa de Dumnezeu – moartea,
păcatul şi firea stricată – pe care oamenii nu o puteau trece –, va fi înfrântă
acum de Dumnezeu în ordinea inversă”,91 începând cu unirea naturilor
separate şi sfârşind prin biruinţa asupra morţii însăşi.92
Desigur, scopul Întrupării şi lucrării mântuitoare a Domnului Iisus
Hristos „pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire”, duce deci la
natura şi misiunea Bisericii. De aici Biserica este Cetatea lui Dumnezeu,
Noul Ierusalim, poporul şi familia lui Dumnezeu, Trupul Domnului.93
Această expresie paulină „un trup” este mai degrabă „un rezumat al
credinţei şi experienţei” eclesiale, reprezentând „cea mai bună mărturie” a
unirii creştinilor cu Hristos prin Duhul Sfânt.94 Aceasta înseamnă că
Biserica, Mireasa Domnului, reprezintă unirea tainică şi organică între
acest organism sau umanitatea universală se supune legii existenţei interioare cu
Dumnezeu şi natura, pentru restabilirea ei reală, Hristos, ca principiu activ al acestei
unităţi, a trebuit să coboare în acelaşi flux al fenomenelor, a trebuit să se supună aceleiaşi
legi a existenţei exterioare şi să devină din centrul eternităţii centrul istoriei apărând într-un
anume moment, la plinirea vremurilor. Etern neputincios în faţa lui Dumnezeu, dar
copleşindu-l pe om la începutul timpurilor, duhul rău al discordiei şi vrăjmăşiei a trebuit să
fie copleşit în inima timpului de Fiul lui Dumnezeu şi de Fiul Omului ca Cel mai ÎntâiNăscut decât toată zidirea, pentru ca la sfârşitul vremilor să fie izgonit din întreaga creaţie
– aceasta în sensul ontologic (fiinţial) al Întrupării” (VLADIMIR SOLOVIEV,
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Domnul slavei şi credincioşi ca pietre multe şi vii. Viziunea Sfântului
Apostol Pavel de Trup tainic al Domnului se fundamentează evident pe
experienţa euharistică, unde: „Biserica lui Hristos este una în Euharistie,
căci Euharistia este Hristos Însuşi, Noul Adam şi Mântuitorul trupului,
Care rămâne sacramental în Biserică, şi Biserica este Trupul Capului.
Biserica este cu adevărat un corp, un organism, mai mult decât o adunare
sau o corporaţie. Este chiar organismul lui Hristos, în care viaţa Sa slăvită
este continuată şi răspândită”.95 Datorită acestui fapt, Biserica – Trupul
tainic al lui Hristos – relevă în mod deplin caracterul profund hristologic şi
eshatologic al eclesiologiei.96 Această înţelegere a Bisericii nu exclude ci
include faptul că Biserica este una nu numai în Euharistie ci este una în
învăţătura Mântuitorului Hristos, una în Sfintele Taine şi în cult, una în
ierarhia ei sacramentală şi una în preoţia ei universală, una în unitatea
învăţăturii morale şi a aplicării ei în viaţa creştinilor. A considera unitatea
numai în Euharistie înseamnă a diminua dimensiunea unităţii Bisericii şi a
cădea într-o eclesiologie euharistică, care, în loc să lărgească înţelesul
unităţii Bisericii, o restrânge.
Deci, Biserica, „opera de mântuire a Mântuitorului Hristos în
desfăşurare”, ţine de „Întruparea, viaţa de ascultare, Răstignirea, Învierea
şi Înălţarea Fiului lui Dumnezeu ca om. Domnul S-a pus în pârga firii
noastre asumate de El, aşezând temelia mântuirii noastre. Dar mântuirea
noastră propriu-zis se înfăptuieşte de-abia prin sălăşluirea în noi a lui
Hristos cu trupul purtat de El, înviat şi înălţat şi deplin pnevmatizat, sau
umplut de Duhul Sfânt şi devenit prin aceasta desăvârşit transparent.
Sălăşluirea aceasta produce Biserica. Biserica este astfel finalizarea
acţiunii mântuitoare, începută prin Întrupare. Biserica este actul cinci al
acestei opere de mântuire, dacă Întruparea, Răstignirea, Învierea şi
Înălţarea sunt primele patru acte. În acest act, toţi cei ce cred primesc pe
Cuvântul ca Ipostas fundamental, prin trupul Său extins în noi. Prin aceasta
se sădeşte şi în ei sfinţirea şi începutul Învierii, aflate în trupul lui Hristos,
sfinţire şi început de înviere care sunt dezvoltate prin colaborarea lor cu
Hristos”.97 În acest sens Biserica, fiind „o casă în care lucrează Hristos
Însuşi prin Duhul Lui Cel Sfânt nedespărţit de Tatăl”,98 este „cerul pe
pământ unde întâlnirea dintre oameni şi Dumnezeu ajunge până la punctul
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culminant în mâncarea trupului Fiului lui Dumnezeu Cel răstignit şi înviat
şi în băutura sângelui Său cel vărsat pentru noi dintr-o iubire neţărmurită,
pentru ca şi noi să ne umplem de o iubire asemănătoare cu care să-i
răspundem Lui şi să ne întâmpinăm unii pe alţii”.99 Aşa fiind, există o
relaţie profundă între Biserică şi Capul ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
cum am văzut mai sus, fără ca acest caracter profund hristologic al Bisericii
să excludă fundamentul triadologic al comunităţii eclesiale. Din acest punct
de vedere Biserica este pe drept cuvânt Paştele eshatologic sau calea spre
Împărăţia cerurilor. Fireşte, toate aceste daruri ale Bisericii sunt lucrate de
Unul şi Acelaşi Duh Sfânt împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul
slavei. În acest context, realitatea Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, fiind un
act cert al iconomiei mântuirii noastre, nu exclude rolul Duhului Sfânt în
constituirea Bisericii, deoarece lucrarea Fiului lui Dumnezeu înomenit este
sinergetică cu a Duhului.100 La Cincizecime cel dintâi dar al Duhului Care
S-a pogorât asupra Sfinţilor Apostoli sau al Mântuitorului Hristos Care S-a
extins prin şi în Duhul Sfânt în ucenicii Săi şi i-a încorporat pe aceştia în
Sine este darul unităţii, al cunoştinţei şi darul sfinţeniei care transformă pe
om din trupesc în duhovnicesc. Deci, momentul Pogorârii Duhului Sfânt
asupra comunităţii creştine din Ierusalim este un act unic în istoria lumii în
care Biserica se constituie ca izvorul unităţii eclesiale şi ca „ziua tainicei
întemeieri şi consfinţiri a ei”. Dar, deşi este considerat un act unic, totuşi
Părinţii Bisericii vorbesc despre o Cincizecime continuă, adică de o
pogorâre neîncetată a Duhului Sfânt în Biserică. Această venire a
Paracletului în Biserică se face în urma cererii neîncetate a Bisericii ca
Mântuitorul să vină, Maran atha, prin Duhul Sfânt şi să ia chip în noi.
Prin urmare, la Cincizecime, Biserica „a fost locul primordial unde
Dumnezeu şi omul s-au întâlnit în Euharistie, iar Euharistia a devenit
criteriul structurii eclesiale şi al inspiraţiei oricărei lucrări creştine şi al
responsabilităţii faţă de lume”.101 De atunci Duhul Sfânt, Cel trimis de
Mântuitorul Iisus Hristos de la Tatăl, pentru a desăvârşi lucrarea Sa
răscumpărătoare şi mântuitoare, intră în lume şi devine „izvorul atotputernic
al transfigurării şi îndumnezeirii lumii”. Ca act unic şi irepetabil, Taina
Cincizecimii reprezintă „plinătatea şi izvorul tuturor tainelor şi lucrărilor
sacramentale, unica şi inepuizabila fântână a întregii vieţi duhovniceşti şi
mistice a Bisericii”, aşa că de atunci „a locui sau a trăi în Biserică implică o
participare permanentă la Cincizecime”.102 Efectiv, fără să periodizăm
istoria mântuirii după succesiunea revelării Persoanelor Preasfintei Treimi,
99
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putem spune că odată cu acest eveniment se deschide ultima epocă a istoriei,
epoca în care „Duhul Sfânt se revarsă peste tot trupul”,103 pregătind venirea
Împărăţiei lui Dumnezeu cu putere multă. În această nouă viaţă
duhovnicească, care nu este nici pe departe o revenire la origini sau o
restaurare în sensul că lumea va fi restaurată ca la început, se împlineşte
dorinţa Mântuitorului Hristos în Biserică ca toţi să fim sfinţi precum şi Tatăl
Cel din ceruri sfânt este.104 În virtutea acestui fapt, Biserica devine icoană a
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, în drum spre viaţa veşnică, spre
Parusie. Toate atributele Bisericii, de la Cincizecime, unitatea, sfinţenia,
universalitatea şi apostolicitatea, sunt însuşiri ale Bisericii şi ţin de natura ei
care duc spre împărtăşirea euharistică a tuturor oamenilor, cu toate că
păcatul şi moartea încă se împotrivesc acesteia. La acestea se adaugă
permanent ţinta Bisericii, starea eshatologică sau „semnele eshatologice” ale
venirii Mântuitorului Hristos.
Avem, aşadar, imaginea prezenţei neîncetate a Duhului Sfânt în
Biserică, „Cincizecimea devenind veşnică în succesiunea apostolică”.105 Ea
„s-a făcut cea mai desăvârşită şi cea mai vrednică instituţie divino-umană
din toate lumile”,106 originea ei neţinând de nimic din această lume, ci de
însuşi „sfatul cel veşnic” al Preasfintei Treimi. Aşa cum Înomenirea Fiului
veşnic al lui Dumnezeu a fost plănuită din veşnicie pentru ca „toate să le
unească sub un cap întru Hristos”, şi cele din ceruri, şi cele de pe pământ,107
tot aşa a fost stabilită şi întemeierea Bisericii, cum am văzut mai sus, ca
mediu în care are loc comuniunea oamenilor cu Dumnezeu. De aceea
Biserica este „pliroma adevărului Dumnezeiesc, a dreptăţii Dumnezeieşti, a
103
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dragostei Dumnezeieşti, a vieţii Dumnezeieşti, a veşniciei Dumnezeieşti”,108
întrucât are drept cap pe Dumnezeu-Omul Cel veşnic, Cel de-al doilea
Ipostas al Preasfintei Treimi. În Domnul Hristos şi prin Duhul Sfânt îşi
primeşte Biserica toate puterile, devenind împlinirea tuturor scopurilor
creaţionale, atât din lumea văzută, cât şi din lumea nevăzută. Aceasta ne
arată că „Biserica este nu numai scop şi noimă a tuturor fiinţelor şi făpturilor,
de la înger până la atom, ci este şi singurul lor a-tot-scop şi a-tot-noimă”.109
Este de la sine înţeles că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel Care a
întemeiat Biserica pe cruce, iar la Cincizecime a trimis pe Duhul Sfânt
asupra Sfinţilor Apostoli. Pentru că este Capul Bisericii, Domnul este şi Cel
Care rămâne neîncetat prezent în Biserică, unit în chip real cu Trupul Său.
Fireşte, la Cincizecime, Mântuitorul nu trimite pe Duhul Sfânt de la Tatăl de
la distanţă, ci El Însuşi Se extinde prin Duhul Sfânt în cei ce erau laolaltă,
Apostoli, Maica Domnului şi fraţii Domnului şi-i încorporează pe aceştia în
sine. Domnul nu este pasiv în trimiterea Paracletului ci unit cu El într-o
lucrare comună în Trupul Său tainic. Desigur, scopul acestei prezenţe este de
a ne face mădularele Bisericii şi de a ne da posibilitatea să sporim „în toate
întru El… până ce vom ajunge toţi întru bărbat desăvârşit, la măsura
vârstei plinirii lui Hristos”.110 Astfel, în Biserică „totul se lucrează de sus şi
este călăuzit de către Capul Bisericii, Domnul Hristos, şi creşte în trupul
Dumnezeu-omului. Această minune se întâmplă neîncetat pentru noi,
oamenii, şi pentru a noastră mântuire. Trupul lui Hristos, Biserica, creşte cu
fiecare om care se face mădular al Bisericii, ca parte alcătuitoare a trupului
Dumnezeu-omenesc al lui Hristos”.111 De fapt, însăşi creşterea în Biserică
induce faptul că a te împărtăşi de roadele Învierii înseamnă ca, credincioşii
să devină mădulare din ce în ce mai desăvârşite ale Trupului lui Hristos.112
În sensul celor arătate, Părintele Stăniloae, vorbind despre Biserică, spune:
„Biserica este Hristos ca Revelaţie deplină în continuarea eficienţei Lui.
Din El continuă ea să lumineze şi să încălzească prin Duhul Sfânt în mod
integral nu numai până la sfârşitul timpului, ci în veşnicie, în şi prin
Biserica de pe pământ şi din cer, din trupul Lui ca formă de comunicare cu
El şi între ei, a celor ce cred”.113 Prin urmare, opera de mântuire, al cărei
fundament a fost pus în natura omenească a Mântuitorului Hristos, este dusă
la îndeplinire în „forma Bisericii”, care este unirea noastră cu Dumnezeu şi
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între noi.114 Deci, Fiul lui Dumnezeu Şi-a asumat chipul sau „forma” noastră
de fii căzuţi, pentru a ne introduce în filiaţia restaurată, noua creaţie,115 care
este Biserica, prin Botezul în Duhul Sfânt.116
Evident, Trupul Mântuitorului Hristos cuprinde în sine deopotrivă
armonia şi conlucrarea membrelor lui, după chipul armonios în care
conlucrează şi mădularele trupului omenesc. De aici rezultă că în Biserică
există o trăire şi o singură viaţă, adică Domnul Hristos, „alcătuieşte un trup
cu gândurile tuturor mădularelor sfinte ale Bisericii; şi tu gândeşti cu
adevărat, împreună cu toţi sfinţii; gândul tău e unit organic, prin dar, cu
gândurile lor. Aşa se întâmplă şi cu simţirea ta, câtă vreme este în Hristos,
aşa şi cu voinţa ta, câtă vreme este în Hristos, aşa şi viaţa ta, câtă vreme
este în Hristos”.117 Aşa se explică cum sporirea fiecărui membru al Bisericii
nu se face individual, ci în strânsă relaţie cu ceilalţi. Pe de o parte,
credincioşii sunt „pietre vii”,118 ce fac împreună ca trupul Bisericii să
crească, să sporească şi să se zidească; pe de altă parte, fiecare credincios în
parte duce „nevoinţa evanghelică” a realizării personale a acestei lucrări.
Vorbim, în sensul acesta, de faptul că „noi toţi creştem către cer prin
Biserică şi fiecare dintre noi creşte prin toţi şi toţi prin fiecare”.119 În atare
caz, Biserica impune de la sine creşterea şi zidirea Trupului lui Hristos, ca
toţi să ajungă la unirea credinţei şi la cunoştinţa Fiului lui Dumnezeu.
Evident, această dezvoltare nu poate avea loc decât numai în comuniune „cu
toţi sfinţii”,120 sub călăuzirea Apostolilor, Părinţilor şi Învăţătorilor Bisericii,
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adică sub conducerea acelora care au primit Duhul Sfânt,121 singurul Care
asigură veritabila cunoaştere a Mântuitorului Iisus Hristos.122 Deci, Sfântul
Duh călăuzeşte pe credincioşi, făcând din Trupul lui Hristos, Biserica, „o
inimă şi un suflet”.123 „În această singură inimă, inima sobornicească a
Bisericii, în acest singur suflet, sufletul sobornicesc al Bisericii, cum spune
Părintele Stăniloae, noi intrăm şi ne unim cu ele prin lucrarea harică a
Duhului Sfânt, smerindu-ne mintea înaintea sfintei minţi soborniceşti a
Bisericii, duhul înaintea Duhului Sfânt al Bisericii. Şi astfel dobândim în
sine netrecătoarea simţire şi cunoaştere că suntem de una şi aceeaşi
credinţă în Domnul Hristos cu toţi Sfinţii Apostoli, Prooroci, Părinţi şi
Drepţi. De aceeaşi credinţă în Domnul şi de aceeaşi cunoaştere despre
Domnul”.124
De bună seamă unitatea Bisericii se realizează în Mântuitorul Iisus
Hristos, Dumnezeu-Omul, Cel Ce este binecuvântat în veac şi mai presus
decât toţi fii oamenilor. O temă importantă din Rugăciunea arhierească a
Mântuitorului este cea referitoare la unitatea Bisericii. Domnul, cum
consemnează Sfântul Ioan Evanghelistul, S-a referit în rugăciunea Sa
adresată Tatălui la unitatea ucenicilor Săi,125 privirea Lui mergând mult mai
departe de aceştia şi îndreptându-se spre toţi cei care „vor crede prin
cuvântul lor”.126 El cere Tatălui de patru ori această unitate.127 Cu toate că
este clară rugăciunea Sa referitoare la unitatea Bisericii, unii însă şi-au pus
întrebarea, pentru care unitate S-a rugat Domnul? Bultmann spunea despre
această unitate că: „Ea nu se întemeiază pe un dat natural de istorie
universală şi nici nu poate fi stabilită prin organizare, instituţii şi dogme...
Unitatea poate fi creată numai prin cuvântul vestirii în care Revelatorul – în
unitatea lui cu Tatăl – este de fiecare dată prezent. Şi chiar dacă investirea
are nevoie de instituţii şi de dogme pentru a se realiza în lume, totuşi
acestea nu pot garanta unitatea unei investiri autentice. Pe de altă parte,
din cauza fracţionării efective a Bisericii – unitatea vestirii nu trebuie să fie
neapărat zădărnicită. Cuvântul poate să răsune în mod autentic oriunde
este menţinută tradiţia. Întrucât autenticitatea vestirii nu este... controlabilă
şi întrucât credinţa care răspunde Cuvântului este invizibilă, şi unitatea
autentică a comunităţii este invizibilă... Este invizibilă, pentru că nu este
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câtuşi de puţin un fenomen lumesc...”.128
Gândirea lui Bultmann, cum constatăm, este total lipsită de realitate
şi surprinzătoare, în primul rând în ceea ce priveşte instituţiile, dogmele,
vestirea care, după el, ar crea unitatea. Deşi Revelatorul nu pare să fie deloc
prezent în unitatea sa cu Tatăl, ci mai degrabă absent, totuşi El Se vesteşte
„în mod autentic” acolo unde „este menţinută tradiţia”. Fără să dea vreo
lămurire despre tradiţie, Bultmann, adaugă că nu orice vestire este
„autentică”, uitând să spună care ar fi criteriul autenticităţii. De fapt, după
el, „fracţionarea” Bisericii n-ar putea să împiedice unitatea care provine de
la Domnul. În concluzie, nu este nevoie de unitatea Bisericii, de vreme ce
unitatea este creată de vestire şi nu este împiedicată de dezbinările din
istorie. Este ciudat faptul că, spunând de fracţionare, şi „comunitate”,
Bultmann foloseşte chiar cuvântul „Biserică”, când vorbeşte despre unitate.
Mai adaugă el, că unitatea vestirii, nefiind controlabilă, unitatea comunităţii
este invizibilă, aşa cum invizibilă este şi credinţa. Ca atare, unitatea, nefiind
un fenomen lumesc, este invizibilă.
Din cele prezentate de Sfântul Ioan Evanghelistul în Rugăciunea
arhierească constatăm că Mântuitorul a dorit ca unitatea ucenicilor şi a
Bisericii Sale să nu fie un fenomen omenesc. De aceea El a spus că unitatea
Bisericii nu vine de la lume şi nici nu poate fi obţinută prin forţele proprii
lumii, lucru certificat de altfel şi de istorie. După cum se cunoaşte mintea
trufaşă şi mândră în colaborare cu forţele lumii au dus numai la dezbinări în
Biserică, aşa că în măsura în care în Biserică acţionează lumea, dezbinările
sunt iminente. Ori, din cuvintele Domnului luăm act că unitatea vine de la
Tatăl, prin Fiul în Duhul Sfânt, ca prezenţă a slavei lui Dumnezeu Cel
răstignit şi înviat în Biserică prin Sfintele Taine. Evident, această prezenţă a
lui Dumnezeu acţionează în mijlocul Bisericii, înţeleasă ca extindere
cosmică, cum prezintă Sfântul Apostol Pavel.129 De asemenea puterea lui
Dumnezeu este recunoscută de lume şi se transformă în credinţă şi fapte
bune prin lucrarea Duhului Sfânt în ucenici, în fiii şi fiicele Bisericii. În
virtutea acestui fapt unitatea se vede în iubire, aşa cum spune Domnul:
„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit
pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că
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sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”.130 Această
unitate, fireşte, este ceva care nu există în altă parte în lume, ceva care nu
este explicabil pe cale raţională, ceea ce legitimează că Mântuitorul, deşi a
întemeiat Biserica în lume şi pentru lume, ea nu este pentru lumea aceasta,
ci pentru Împărăţia cerurilor. Ea există în lume şi în istorie şi are menirea să
prefacă lumea în Biserică şi să o conducă spre starea eshatologică. Deci,
pentru că Tatăl a zidit Biserica, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o,
Biserica nu poate fi biruită nici de porţile iadului, cum zice Domnul: „Eu îţi
zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile
iadului nu o vor birui”.131 Tocmai pentru aceasta unitatea Bisericii vizibile
în care Dumnezeu este prezent şi evident este atât de importantă, iar o
misiune a ei pentru toate timpurile este absolut necesară. Aşadar, Bultmann
n-are dreptate când susţine că unitatea Bisericii este invizibilă.
De asemenea Biserica Mântuitorului Hristos are o continuitate, ea a
moştenit credinţa de la Apostoli, prin succesiunea apostolică, adică are o
dimensiune eshatologică. Această succesiune nu este o facultate gestionată
în mod autonom de vreo instituţie făcută de oameni, ci demonstrează faptul
că are legătură directă cu Cuvântul lui Dumnezeu înomenit „încă de la
început”132 şi că trăieşte în lucrarea Duhului Sfânt, aici şi în veşnicie.
Cuvântul succesiune διαδοχε are un sens structural şi de conţinut, indicând
pe de o parte dăinuirea credinţei, prin Apostoli, martorii vieţii şi Învierii
Mântuitorului, iar pe de altă parte indică şi conţinutul cuvântului transmis de
aceştia, legaţi de învăţătura Domnului Hristos prin viaţa lor dedicată întru
totul Bisericii. Această succesiune are în vedere învăţătura Mântuitorului
Hristos, a Sfinţilor Apostoli, Simbolul credinţei şi învăţăturile Sfinţilor
Părinţi, care toate împreună formează garanţia sigură şi incontestabilă ce
permite „Cuvântului să răsune în mod autentic” şi „tradiţiei să fie
menţinută”.133
În acelaşi sens putem vorbi şi despre creşterea Bisericii în
Mântuitorul Hristos, plinire ce survine din faptul că în Persoana lui
„locuieşte trupeşte toată plinirea dumnezeirii”.134 Acest act dinamic şi
îndumnezeitor se realizează prin conlucrarea cu darurile divine ce vin la noi
de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Ca atare, „a ajunge întru măsura
vârstei plinătăţii lui Hristos înseamnă: a te înălţa crescând şi a creşte întru
toate desăvârşirile Lui dumnezeieşti, a te uni duhovniceşte cu ele prin har, a
te revărsa în ele, a trăi în ele. Sau, a-L trăi pe Hristos, plinirea Dumnezeirii
care este în El, ca pe viaţa ta, ca pe sufletul tău, ca pe a-tot-vrednicia ta, ca
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pe veşnicia ta, ca pe a-tot-scopul tău şi a-tot-noima ta. A-L trăi ca pe
singurul Dumnezeu adevărat şi om adevărat, ca pe Dumnezeu desăvârşit şi
om desăvârşit, în Care tot omenescul a fost adus la culmea desăvârşirii sale
omeneşti. A-L trăi ca pe desăvârşitul adevăr Dumnezeiesc şi ca pe
desăvârşita Dreptate dumnezeiască, şi ca pe desăvârşita dragoste
Dumnezeiască, şi ca pe desăvârşita înţelepciune Dumnezeiască şi ca pe
desăvârşita viaţă Dumnezeiască, viaţă veşnică. Într-un cuvânt: să-L trăim
pe Dumnezeu-Omul, ca pe a-tot-noima tuturor lumilor zidite de
Dumnezeu”.135 Biserica, ni se prezintă aşadar ca „cel mai armonios
organism divino-uman pe care îl cunoaşte mintea omenească”, fiind unicul
„organism în care toate Tainele Dumnezeieşti şi omeneşti, toate puterile
Dumnezeieşti şi omeneşti alcătuiesc un singur Trup”.136 Fără îndoială că în
acest organism, Biserica, fiecare mădular lucrează „după măsura puterilor
lui, contribuind astfel la consolidarea comunităţii soborniceşti”.137 Nu
încape îndoială că, în acest organism, „lucrarea fiecărui mădular al Bisericii
este întotdeauna personal-sobornicească, personal-colectivă. Şi chiar
atunci când pare că lucrează doar pentru sine însuşi (de pildă, nevoinţa
pustnicului) mădularul Bisericii lucrează întotdeauna pentru întregul trup.
Aşa este întocmirea organismului Dumnezeu-omenesc al Bisericii, care
întotdeauna este cârmuit şi călăuzit de Însuşi Domnul Hristos”.138
Rezumând cele de mai sus putem afirma că Biserica este cu adevărat
comuniunea cu Hristos Mântuitorul în Duhul Sfânt, atât în viaţa aceasta, cât
şi în lumea de dincolo. De asemenea Biserica, Trupul mistic al lui Hristos în
Duhul Sfânt, este finalizarea acţiunii mântuitoare, începută prin Întrupare şi
desăvârşită prin Înviere. Deci, „fără ca Cincizecimea (când ia fiinţă
Biserica) să fie o lucrare a Duhului Sfânt ce ia locul lucrării Fiului, Duhul
Sfânt trebuie socotit totdeauna ca Duhul lui Hristos, deci nu trebuie văzut în
niciun fel despărţit de Hristos”.139 Cu alte cuvinte lucrarea mântuitoare a Sa
este îndreptată în primul rând înspre îndumnezeirea trupului Său în Duhul
Sfânt şi apoi în desăvârşirea noastră.140 Desigur această viziune ne duce cu
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mintea la baza trinitară a Bisericii ce conferă acesteia o dimensiune
soteriologică şi eshatologică ce are în centru transformarea omului în
dumnezeu după har.141 Astfel, Biserica, fiind locul mântuirii şi sfinţirii
omului prin conlucrarea lui cu energiile divine necreate, presupune o
„dimensiune interioară, verticală, a relaţiei sale vii cu Dumnezeu”, cât şi o
„deschidere exterioară, orizontală, care îi menţine forma dinamică”.142
Sfântul Maxim Mărturisitorul, determinat de acest adevăr, numeşte Biserica
pe drept cuvânt „chip şi icoană a lui Dumnezeu”, în care sunt incluse toate
raţiunile divine. Ca atare, în Biserică, toată firea creată primeşte „o singură
formă şi numire dumnezeiască”,143 conformă cu Capul ei, Logosul divin.
Datorită acestui fapt „Lucrarea Duhului Sfânt dinamizează potenţele pe care
le are creatura – timp, spaţiu, persoanele umane, întreg cosmosul – încă de
la creaţie, harul fiind cel care, în Biserică, mişcă de la cauză spre scop”.144
Este clar că în virtutea acestui fapt, în Biserică, sunt depăşite condiţiile
existenţiale, însă nu desfiinţate: timpul devine liturgic, spaţiul devine locaş
sfânt, iar individul devine persoană moştenitoare a Împărăţiei cerurilor. Prin
urmare, în această comuniune de viaţă şi iubire cu Dumnezeu din Trupul
tainic al Domnului, „elementul divin şi uman formează o singură realitate
teandrică, un trup în Hristos,145 în care sfinţii şi îngerii mijlocesc pentru cei
vii, iar aceştia invocă rugăciunile celor dintâi”.146 Categoric, în această
unitate dintre Mântuitorul Hristos şi Biserică nu există nicio confuzie,
deoarece Domnul nu se preface niciodată în Biserică şi nici Biserica în
Hristos, aşa precum Biserica nu este Împărăţia Sa şi nici Împărăţia Sa nu
este Biserica. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că scopul principal al
mântuirii oamenilor este ca „Hristos să ia chip-formă în noi sau, altfel spus,
lucrarea mântuitoare a Domnului în umanitatea Sa personală la extinderea acestei lucrări în
întreg neamul omenesc. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu nu S-a făcut om pentru Sine,
dintr-o necesitate sau ca urmare a unei legi impersonale şi absolute, ci tocmai pentru ca
din trupul Său să extindă viaţă dumnezeiască în noi, iar „această viaţă dumnezeiască,
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să ne dea forma Bisericii, trupul Său, pe care sunt chemaţi să-l constituie
toţi oamenii”,147 unirea făcându-se după har şi nu după natură sau ipostas.
Ca atare, energiile divine necreate, „puntea de diamante” între Creator şi
creatură, nu desfiinţează total distanţa între necreat şi creat, dar nici nu face
ca firea creată să fie asimilată de Dumnezeu cel necreat.
Există, deci, în Biserică o pregustare clară a realităţii eshatologice
sau o întâlnirea dintre istorie şi eshaton. Astfel Biserica în sine este
manifestarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, în lume şi în veac. Ea
aparţine veacului ce va să vină, dar se găseşte în această lume, misiunea ei
având ca ţintă să mărturisească eshatonul, să-L slujească pe Domnul Hristos
până ce El va veni, adică până la sfârşitul veacurilor.148 Din acest motiv
„Eshatologia nu este pur şi simplu ultimul şi cel mai greu de înţeles capitol
din tratatele teologice pe care le-am moştenit din perioada medievală, nu
doar o viziune a evenimentelor viitoare, care ne spun dinainte exact ce se va
întâmpla. Prin limitarea eshatologiei la ultimul capitol, am privat toate
celelalte capitole de caracterul eshatologic pe care ele se cuvenea să îl
aibă. Eshatologia a fost transpusă într-o speranţă şi aşteptare personală.
Dar, în realitate, întreaga teologie creştină şi de asemenea întreaga
experienţă a vieţii sunt eshatologice”.149 În acest context, Biserica este pe
drept cuvânt prezenţa şi comunicarea Împărăţiei ce va să vină, iar Euharistia
ei este Taina acestei Împărăţii, prin care credincioşii experiază viaţa ce va să
vină în mod efectiv şi concret. De fapt toate Tainele şi actele liturgice
exprimă acest caracter eshatologic ce revelează Biserica ca epifanie,
anticipare şi pregustare a Împărăţiei lui Dumnezeu. Dar în chip special prin
Euharistie, Biserica se înalţă la „masa Domnului în Împărăţia Sa” pentru a
fi martoră a acelei Împărăţii în această lume, pregătind intens pe cei ce se
împărtăşesc din ea pentru veacul viitor.150 Prin urmare Euharistia este Taina
Bisericii şi Taina Împărăţiei deodată, ambele fiind Taina pe care Mântuitorul
Hristos o aduce şi prin care se aduce în veşnicie.151 Din acest punct de
vedere eshatologia este aspectul care defineşte cultul creştin, iar lumea şi
Împărăţia lui Dumnezeu se prezintă într-o experienţă unitară şi nu într-o
tensiune de tipul sacru-profan, cum vrea să susţină literatura modernă.
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Deci, Euharistia este „masa eshatologică pe care ne-a promis-o
Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină”, iar El este „sfârşitul,
Eshatonul şi Euharistia care nu se săvârşeşte în trecut, prezent sau viitor, ci
este Eshatonul cel preaslăvit”.152 În consecinţă, spune Schmemann, „Noul
Adam, omul primeşte această viaţă euharistică, pentru că El Însuşi a fost
Euharistie desăvârşită şi El ne-a dăruit această viaţă desăvârşită şi
euharistică. El a săvârşit odată pentru totdeauna această Euharistie şi toţi
cei care au fost primiţi în viaţa euharistică a lui Hristos sunt conduşi în
Euharistia atotcuprinzătoare a Lui. Aşadar, viaţa Sa, fiind în întregime şi în
mod absolut euharistică, în întregime a fost transformată în comuniune cu
Dumnezeu şi în întregime a fost înălţată la cer. Iar acum El împărtăşeşte
această viaţă preamărită cu noi”.153 Evident, datorită acestui fapt Biserica
este cu adevărat „laboratorul Învierii”, având o constituţie teandrică şi
făcând transparentă întreaga lume prin harul Duhului Sfânt, „Cel Care
împărtăşeşte energiile divine în creaţie”. La fel cum în sânul Preasfintei
Treimi Duhul Sfânt se odihneşte din veci în Fiul, şi după Întrupare El
continuă să se odihnească „în umanitatea personală a lui Hristos şi apoi
peste toţi cei care se unesc prin credinţă cu Hristos”.154 Deşi Paracletul nu
posedă o natură umană asemenea nouă, totuşi El „se infuzează ca ipostas în
ipostasele noastre, devenind un fel de ipostas al persoanelor noastre”.155
Bineînţeles, această lucrare a Lui, începută încă din viaţa aceasta prin Taina
Sfântului Botez, se va actualiza deplin în viaţa veşnică, în Împărăţia
cerurilor.156 Ca să ducem ideea mai departe, putem spune că actualizarea
treptată a darurilor primite prin Tainele de iniţiere îşi au pe Duhul ca
unificator în toate mădularele Bisericii, fără ca acţiunea Lui să fie uniformă
şi nivelatoare. Datorită acestui fapt „fiecare îşi are darurile sale proprii,
care se numesc aşa nu numai pentru că sunt dăruite de Duhul Sfânt, ci şi
pentru că sunt destinate să slujească altora, să se facă un dar altora”.157
Deşi împletirea acestor daruri umane şi dumnezeieşti va deveni desăvârşită
în viaţa viitoare, totuşi prin Sfânta Liturghie, icoane, sfinţi, ea este prezentă
încă de acum. În modul acesta există o transparenţă clară a Mântuitorului
Hristos în Biserică, în creaţie şi o transparenţă a Bisericii pentru Hristos, în
152

Pr. A. SCHMEMANN, The Liturgical Revival and the Orthodox Church, în Liturgy and
Tradition, p. 113.
153
IDEM, Pentru viaţa lumii. Sacramentele şi Ortodoxia, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001,
p. 38-40 şi 49-50.
154
EMIL BARTOŞ, op. cit., p. 368.
155
IBIDEM, p. 368.
156
Evident aceste daruri ale Duhului nu implică numai o lucrare divină, ci şi un „act de
acceptare din partea omului, o predilecţie pentru acel dar şi un efort de a dezvolta această
predilecţie cu ajutorul Duhului” (IBIDEM, p. 400-402).
157
Pr. Prof. DUMITRU STĂNILOAE, TDO II, p. 213.

71

Tainele ei, o transparenţă a lui Hristos în creştin şi o transparenţă a
creştinului pentru Hristos. Această transparenţă, este rezultatul lucrării
harului lui Dumnezeu în viaţa Bisericii şi a omului, şi al energiilor divine
necreate în lumea întreagă. Tocmai de aceea spunem că Împărăţia
eshatologică vine dinspre viitorul lumii în prezentul ei în Biserică şi
Euharistie, cum spunem în rugăciunea de la Sfânta Liturghie: „Încă ne
aducem aminte... de a doua venire”. Ca atare, prin Taine, Mântuitorul
Hristos Se prelungeşte în Biserică, Trupul Său, şi „în mădularele acestui
Trup, deschizând pe unii altora şi pe alţii lui Dumnezeu şi lumii”.158
În concluzie, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care vorbind despre
Biserică, afirma că: „sunt mulţi şi nesfârşiţi la număr cei ce fac parte din
Biserică şi sunt renăscuţi şi recreaţi în Duh: bărbaţi, femei şi copii,
despărţiţi şi foarte deosebiţi după gen şi înfăţişare, după neamuri şi graiuri,
după viaţă, vârstă, păreri, meşteşuguri, chipuri, moravuri şi aptitudini, după
ştiinţă şi slujbe, după soartă, caracter şi deprinderi. Dar tuturor Biserica le
dă deopotrivă o singură formă şi numire dumnezeiască, adică existenţa şi
numele de la Hristos; şi o singură şi neîmpărţită relaţie prin credinţă,
simplă şi fără părţi, care nu lasă să fie cunoscute relaţiile cele multe şi
nenumărate ale fiecăruia, nici măcar că sunt, din pricina raportării şi
concentrării universale a tuturor spre ea. În temeiul acesteia niciunul nu e
cât de puţin despărţit prin nimic de ceea ce-i comun, ca să fie de sine. Toţi
există împreună unii cu alţii şi sunt uniţi prin unicul har şi unica putere
simplă şi neîmpărţită a credinţei. «Căci era în toţi, zice, o inimă şi un
suflet»,159 precum din felurite mădulare este şi se cunoaşte un singur trup,
vrednic de Hristos Însuşi, care e cu adevărat capul nostru: «în care, zice
dumnezeiescul apostol, nu este bărbat, nici femeie, nici iudeu, nici elin, nici
tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici
slobod, ci toate şi în toate El».160 Acesta le închide toate în Sine prin unica
putere simplă şi nesfârşit de înţeleaptă a bunătăţii, ca un centru al unor linii
drepte pornite din El, în calitate de cauză şi putere unică şi simplă,
nelăsând să se despartă începuturile lucrurilor odată cu capetele lor finale
şi circumscriind în cerc extinderile lor şi adunând la Sine Însuşi
distincţiunile lucrurilor făcute de El. Şi aceasta o face ca să nu se
înstrăineze cu totul între ele şi să se învrăjbească creaturile şi făpturile
aceluiaşi Dumnezeu, nemaiavând în jurul a ce şi unde să-şi arate iubirea şi
pacea şi identitatea întreolaltă, şi să fie primejdie ca însăşi existenţa lor să
cadă în nefiinţă, prin despărţirea de Dumnezeu.
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Prin urmare Sfânta Biserică este icoană a lui Dumnezeu, precum s-a
spus, ca una ce înfăptuieşte aceeaşi unire ca Dumnezeu între cei credincioşi,
chiar dacă cei unificaţi în ea prin credinţă sunt deosebiţi după însuşirile lor
şi sunt din diferite locuri şi feluri. Este aceeaşi unire pe care o înfăptuieşte
şi Dumnezeu Însuşi în chip neamestecat între fiinţele lucrurilor, îndulcind şi
aducând la identitate deosebirea dintre ele, precum s-a arătat, prin
raportarea lor la El şi prin unirea cu El, ca pricină, început şi scop”.161
De asemenea, Sfântul Maxim mai spune că Biserica renaşte în Duh
pe membrii săi, imprimându-le o singură formă divină şi un singur nume,
care arată existenţa lor în Domnul Hristos. Această legătură se realizează
datorită faptului că toţi sunt cuprinşi într-o singură relaţie de credinţă,
simplă şi invizibilă, care nu mai lasă să fie văzută mulţimea diferenţelor
dintre ei, datorită faptului că în toţi se manifestă aceeaşi referinţă şi
convergenţă şi prin aceasta niciunul nu-şi însuşeşte nimic din ceea ce este
comun, dar toţi sunt într-o întrepătrundere şi uniţi între ei, datorită harului şi
puterii credinţei. Sfântul Apostol Pavel arată că Biserica este un trup viu
comun tuturor mădularelor însă mădularele sunt distincte. Membrele sunt
unite simfonic în Trup şi se împărtăşesc din harul pe care-l oferă Trupul.
Desigur, membrii Bisericii sunt uniţi prin credinţă şi iubire în Trupul tainic
al Domnului, fără ca ei singuri să formeze Biserica. Ei sunt mădulare vii ale
Bisericii într-o unire simfonică, iar Mântuitorul Hristos îi zideşte în Trupul
Său, ca pietre vii, şi-i aduce la unitatea lor deplină întru Sine şi unii cu alţii.
Având în vedere acest lucru toţi membrii Bisericii, menţinuţi împreună prin
relaţia credinţei şi ajutaţi de har, formează Trupul tainic al Domnului,
devenit Capul Bisericii. În aceştia Mântuitorul Hristos acţionează ca centru
al liniilor ieşite din El, care nu lasă punctele de plecare ale creaturilor să se
separe cu ramificaţiile lor exterioare, ci le circumscrie în cercul puterii Sale,
unindu-le în sine. Astfel El nu lasă pe niciuna din creaturile Sale să devină
total străine între ele şi separate de Dumnezeu şi să cadă astfel din existenţă,
lipsindu-le pacea şi legătura cu Dumnezeu.162 Ca urmare a acestui fapt, prin
harul Mântuitorului Hristos se realizează în Biserică unirea tuturor în
Dumnezeu prin Duhul Sfânt în calitatea Sa de cauză a tuturor, fără dispariţia
diferenţelor între creaturi, ca nu cumva să ajungă în pericolul de a-şi pierde
existenţa.163
Aşadar, în sensul celor prezentate mai sus, putem spune că, pe de o
parte, lucrarea Mântuitorului Hristos cuprinde firea umană pe care o
recapitulează în Ipostasul Său, iar, pe de altă parte, lucrarea Duhului
cuprinde persoanele, adresându-se fiecăreia dintre ele şi sfinţindu-le cu harul
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Său. Domnul, prin jertfa şi Învierea Sa, adună întreaga umanitate ca fire în
Ipostasul Său şi o face părtaşă dumnezeirii Sale, iar Sfântul Duh
împărtăşeşte această dumnezeire persoanelor omeneşti în Trupul tainic al
Domnului prin Sfintele Taine, desăvârşindu-le pentru Împărăţia cerurilor.
Evident, lucrarea Mântuitorului nu este separată de lucrarea Duhului,
deoarece Fiul şi Duhul Sfânt conlucrează împreună la zidirea Trupului
tainic, Biserica. În acest caz, viaţa tainică, care nu poate fi împărtăşită decât
pe temeiul unei relaţii tainice cu Mântuitorul, Capul Bisericii, şi cu Duhul
Sfânt rezultă că Sfintele Taine nu fac altceva decât să realizeze această
relaţie dintre mădularele Bisericii şi Capul ei.164 Deci, în Trupul tainic al
Domnului prin Duhul Sfânt se împărtăşeşte fiecărei persoane harul divin, în
aşa fel ca divino-umanitatea Mântuitorului să se extindă în taina Bisericii la
nivelul fiecărui membru şi la toţi laolaltă. În felul acesta Biserica devine
organismul teandric şi o comunitate sacramentală eshatologică,
identificându-se în chip substanţial cu Taina Hristos Domnul.
Abstract: The Eschatological Dimension of the Church as Revelation and
Fulfillment of the Kingdom of God on Earth
In the Orthodox understanding, the Church itself is the manifestation and
revelation of the Kingdom of God on earth and this is possible because she
is the mystical body of our Lord Jesus Christ. In the Church we have the
fullness of revelation, incarnated in the person and life of Christ. We argue
that the Eucharist is the Mystery of the Kingdom of God on earth. In the
Liturgy, we are already in this Kingdom and not yet. To understand this
perspective, we discuss about the death and resurrection of Christ, fully
human and fully divine. The Second Coming of Christ will reveal the
Kingdom of God in its fulness. To become part of this Kingdom, the human
being has the possibility to receive the grace of God participating in the life
of the Church.
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1. Introduction
Ecclesiology is a highly significant and present theme in Orthodox
theology, to serve both for the discovery of the ideal and correct dogmatic
manner that the Orthodox Church must adopt in relation with other
Christian Churches and confessions, and for the entire Orthodoxy, with a
view to establishing relationships among all the Orthodox sister Churches as
well as the role and the interaction that they are familiar with on local and
universal levels. Even if some orthodox theologians were tempted to believe
and assert that the twentieth century was predominantly marked by
ecclesiology, while the twentieth-first century has been dominated by
anthropological approaches, every-day realities in the Orthodox world and
throughout the whole Christian world drive our attention to the need for
clarification, positioning, and reassertion of various aspects that are
connected to the big dogmatic theme of the Church.
Taking into consideration all these theological aspects and truths, in
addition to considering that in 2016, the Holy and Great Council of the
Orthodox Church was due to take place in Crete and was to put forward on
its agenda several ecclesiological themes (the mission of the Church in the
contemporary world, the Orthodox diaspora, the autonomy of the Church
and its proclamation, the relationship of the Church with the Christian
world), the members of the International Association of Orthodox Dogmatic
Theologians (IAODT), attending the 4th Conference of this association in
Sofia, Bulgaria (22-2 September 2013), suggested that the next meeting
should focus on the following theme: Primacy and Primacies in the
Orthodox Church.
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Therefore, the participants at the 5th IAODT Conference, which
took place at the Caraiman Monastery, Romania (25-27 September 2016),
contributed greatly to what it represents for the Orthodox theology:
conciliation, primacy, Catholicity, Sobornicity, Sinodality, authority,
communion and the relations among the Orthodox Churches.
The paper I presented at the above-mentioned theological conference
analysed the view that Father Dumitru Stăniloae had on the sobornicity of
the Church. In other words, my intention was to explain what Fr. Stăniloae
generally understands by sobornicity and what he mainly describes as
universal sobornicity, in addition to discuss the relationship between
sobornicity and sinodality.2 In this study, I aim to expand on the previous
research and presentation in order to look into new aspects of Fr. Stăniloae’s
theology on the sobornicity of the Church.
2. The Sobornicity of the Church: Models and Grounds
As general models and grounds to support the idea of the
Sobornicity of the Church, Fr. Stăniloae emphasises on the communion that
existing between the Persons of the Holy Trinity, the communional nature of
the human person, and the life communion among the limbs of the Body of
the Church. The Holy Trinity is the source and the model for the entire
community and complete love, since the communion and love between the
Three Persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit are total and
absolute. There is nothing improvable in the Holy Trinity, as everything is
perfect and absolute. In his turn, man was created in the image of the
supreme Trinity, as a communional being defined and accomplished by
being open to his brethren. Man is not closed in himself, but connected to
the others in an ontological and dialogic manner. It is only in communion
with the other brethren that the human person can define and accomplish
itself. This communion, which is inherent in the ontology of the human
person, is perfected through Jesus Christ, since all people are gathered into
Him and united in Him and together, they all form His unique Body, the
Church.3
Man is communional by nature. There is only one humanity, but this
is diversified through the persons that activates it, each in its own singular
manner. Although each person is a human being in a real and complete way,
2
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in its manifestation and definition, that person always needs companionship.
Loneliness and individuality cannot help the person to develop and grow
spiritually. Only by communicating and staying in communion with others
can a person feel at home with itself to complete and accomplish his
personality.4
Since man was created in the image of the supreme Trinity, man is a
communional being in his own ontologic structure. On the other hand, being
created “in God’s image” does not refer to a single person, but to many
others (two, in this case, Adam and Eve), which proves that any person was
created for communion, one with God, and the other one with his fellow
beings.5
Father Stăniloae mentions a natural synodicity, which is typical of a
family and of a nation. In both the above-mentioned realities, there is a unity
in diversity which helps the person to feel complete in the dimension of the
same communion of life: “One could say that this natural or creational
synodicity exists in a restricted way in a family and, at a wider scale, in each
nation. A family is defined by unity, without mistaking one person for the
other, at the same time, and this attests to their unity in freedom. It is not an
outside disgust that kepps the members of a family together, but an internal
effusion, in addition to sharing a common way of being, apart from some
common interests. Every family has a spirit. But the family cannot live by
itself. It needs other families around. Synodicity aspires to accomplish this
at the level of universal humanity. In spite of the divergent conceptions that
exist among the members of a family, there is something which holds them
together in unity. First of all, it is the common language they use and this
language has developed during their life together in the long run, on a
common territory, united by a common history; its meanings, despite being
identical with the general human content endows this content with personal
shades of sensibility and understanding. This fact also implies that nations
represent another category displaying a certain natural synodicity”.6
Speaking of the meanings of the word “church”, Father Stăniloae
states that the Orthodox Church is characterised by sobornicity by
definition. Derived from basilica, the word “church” refers both to the
presence of Christ and the presence of the entire community. Thus, as a
place as well as a universal or local Church, the Church is characterized by
sobornicity, because at present, it is One and the Same Christ.7 It is destined
to the whole humanity in order for all people, of all times and places, to be
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able to share Christ’s Kingdom. The Church is the call that God addresses to
us all (the Greek word ecclesia comes from the verb ekkaleo, which means
“to call”), so that the mystery of Christ’s Redemption works in everybody
within the same unity of life and faith.8 In this sense, we can say that,
according to Fr. Stăniloae, the sobornicity of the Church represents the
model of rehabilitation of the whole creation within the same unity of
thought and life.
The believers become members of the same body of the Church
through communion with Christ, through the Holy Sacraments as well as
through the whole sacred work of the Church. They all constitute the life of
the same mystical Body of Christ. Christ is in each and every one of us and
they all together meet in the same mystical reality of Christ’s deified
humanity.9
It is possible that humanity commune with God and that all the
people, all human persons participate in the grace of the Holy Trinity
through the Incarnation of the Son of God. Through this Incarnation God
goes “inside human nature” and succeeds in creating His own human nature
out of all the other people’s humanity. The Incarnation inaugurates and lays
the ontological foundations of the Church. However, in its actual form, the
Church was born on the Pentecost days, when the Holy Spirit brings back to
the inside being of human persons Christ’s deified humanity. At this
moment human persons become real places inhabited by God. Hence, the
Church was born in this reality of the sobornicity of the many people who
are gathered in life communion with the Holy Trinity. The Church was not
born in only one human person. The Holy Spirit descends for many people
in order to sanctify and consecrate them all into the Body of Christ.10
The Church appears to be both Christ’s extension in the human
beings and their assimilation in its sacred Body. Redemption assumes that
each person, by taking a communitarian and communional action, manages
to incorporate in the divine humanity of Jesus Christ. It is for this reason
that sobornicity can be attributed to the being of the Church and it defines
this specific aspect related to the many people participating in the one and
only communion with God and the fellow beings.11
The relations inside the Trinity represent the model and the force of
unity that all the believers share in the Church. The sacred life of
communion and absolute love, lived by Those Three Divine Persons, the
Father, the Son, and the Holy Spirit is transmitted by divine grace to all
IDEM, „Biserica în sensul de locaş şi de largă comuniune în Hristos”, pp. 336-338.
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members of the Church, so that they live and grow together in this divine
life.12
As to the relationship between the Church and the Holy Trinity, as
seen by the orthodox theologian Vladimir Lossky, Father Stăniloae asserts
that Lossky is right when he says that the sobornicity of the Church is
founded on the dogma of the Holy Trinity. Therefore, related to the dogma
of the Holy Trinity, sobornicity appears to be the identity between unity and
diversity, as “diversified unity” and also as “diversity that is one”. However,
Father Stăniloae insists that Lossky is wrong when he speaks about the role
of the Holy Spirit in relation to the sobornicity of the Church as unity in
diversity. Lossky’s viewpoint is that the Church is an absolute unity through
Christ while it is and remains diverse through the Holy Spirit. According to
Fr. Stăniloae, this opinion has serious trinitarian consequences, which
eventually lead to the Filioque error. This conception alters the content of
the dogma of the Holy Trinity and identifies Christ with the principle of the
unity of the divine being, whereas the Holy Spirit is identified with the
notion of personal diversity.13
According to Father Stăniloae, nobody must differentiate between
Christ’s work and the work of the Holy Spirit when it comes to the
fulfillment and preservation of both the unity and the diversity of the
Church. To him, sobornicity is the work done by the entire Holy Trinity,
while everybody’s unity in diversity is based on and works through the
common action of all Those Three Divine Persons: “The Church cannot
exist outside Trinity, as Christ’s exclusive Church or the Holy Spirit’s
exclusive Church – specific Western ideas (the first one is catholic, the
second one protestant). But we can conceive of no Church in which the Son
and the Holy Spirit work simultaneously, but separately, which would mean
the Son represents in it the singularity of the Trinity and would accomplish
the unity of the human nature, while the Holy Spirit would represent the
personal diversity of the Trinity and accomplish the diversity of the human
persons in the Church. This would eventually diminish the personal reality
of the Trinity to a single person (the Holy Spirit) and the communion of the
believers as persons to an exclusive communion with the Holy Spirit”.14
3. The Sobornicity and the Unity/Uniquenessy of the Church.
The Place and the Role of Sobornicity in the Church
In Father Stăniloae’s view, sobornicity has a strong connection with
the unity of the Church, with the internal unity of faith, of life, and of
12
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organisation. This represents a unity in communion, where every devotee
takes part in the communion with the others and where Jesus Christ is
present in all the members of His Church.15 Therefore, sobornicity stands
for the unity of communion where the members of the Church preserve and
assert their fundamental equality before God in an unmistakable manner.
This type of communion also exists among local Churches: “The Holy Spirit
is the «Spirit of the Communion», that is the unity of the whole, where the
members do not merge into a single unit. Sobornicity (Catholicity) can also
be understood as a communion. It is not only a unit in itself, but also a
special form of this unit. The whole as a unit prevents the parts from being
set apart, or differentiated. Then, the unity of a group is kept together by an
external order. Lastly, there is a unity of similar objects that juxtapose.
Sobornicity or Catholicity is different from the unity in itself, since it is a
distinct form: it is the unity of communion. The Unity of communion is the
only unity which acts as a bridge to the personal dignity of those that unite,
the only one which does not compel any person to be in a submissive
position and the only one which does not introduce the institution as
“extrapersonal” or “overpersonal” and avoids posing any threat to the
person. In the unity of community, persons are brought together to be free
and equal. The institution is in itself a manifestation of the community:
within that community, the structures are merely communions of persons
involved in similar duties”.16
Sobornicity defines the integral dimension of the Church, both at the
universal and at the local levels.17 The Church is a whole, an absolute
organism in its whole structure. According to Saint Paul the Apostle, the
Church is “the fullness of him who fills all in all” (Eph. 1:23). In other
words, the rich spiritual life existing in the Church is retrievable in all her
limbs. The Church is great and absolute both from the universal and
particular perspective of each local community and each devotee: “The
Church has the whole Christ, with all His saving and deifying gifts; the same
is true for every local Church, and even every faithful person has the whole
Christ, but only inasmuch as he remains in the «fullness» of the body. Just as in
every cell of a body there is the entire body with its work and specificity, so is
the whole Church found in each of her members or parts and thus so is Christ,
but only because that particular member or part remains in the Church. The
members are not thereby made uniform, but they are complementary due to
15
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the fact that the life of the entire body, or Christ Himself, is actively present
in all through the Holy Spirit”.18
When defining sobornicity, Father Dumitru Stăniloae considers both
the divine attribute of the Church and its human character. As a theandric
organism, the Church is dominated by sobornicity, since it is the mystical
Body of Christ imbued with the Holy Spirit, who embraces all believers in
the same communion dominated by divine life and ecclesiastical
organisation. Thus, sobornicity covers the whole theandric structure of the
Church: “Synodality, or Orthodox sobornicity means that Jesus Christ
makes His presence felt through the Holy Spirit in the body of the Church,
which embraces all believers and devotees as well as the innermost
communion bringing together the members and expressing itself by a
generous democratic spirit in the order of organisation and administration.
Synodality stands for an entire comprehension of the Church; it not only
assumes faith in its divine depths and in its theandric character, but it also
accepts the equal price that each and every one of its members has through
it”.19
After contrasting the sobornicity of loneliness with that of
individualism, Father Stăniloae states that this acknowledges the Church’s
whole life as a communion. It is widely known that this is a mystical
connection accomplished by all the members of the Church according to the
Church as a whole: “Sobornicity is the reverse of loneliness; it is the inside
union of the Church’s members to form a whole, which means that
everybody’s life and endowments mirrors this whole and everybody mirrors
the life and capacities of the whole. Sobornicity finds an analogy in the
relationship between – on the one hand – the organism harmonizing in its
unity the totality of the constitutive cells and their life and – on the other
hand – between the cells reflecting the specific characteristics of the
organism as a whole. Each constitutive part defines itself and exists as a
whole, which is endorsed by the mystical bond uniting them all. This bond
represents more than a mere approval of all the parts involved. It cannot be
denied that the whole does not exist outside the parts, nor is it without
parts”.20
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Sobornicity incorporates the whole life of the Church and focuses on
a series of theological elements in addition to spiritual realities involving the
doctrine, the cult, and the organisational structure of the Church.
Sobornicity defines the life of the Church as it really is in its theandric
dimension: “Sobornicity is present not only in a collective support of faith,
worship, and organisation of the Church, but it also defends and represents
the life of the Church and of its members. It is the result of the permanent
love that dominates the Church and whose ultimate fountain is Christ and
the Holy Spirit shedding light from Him. Love is expressed in dialogue
form, as a communion between persons. Even if a person is apparently
alone, that person establishes communication with other people, since he or
she assumes responsibility for those people, cares for them, and is willing to
offer them aid in any way. At the same time, those people depend on the
interest that person shows them, even though they are not fully aware of
that”.21
Sobornicity defines synodal communion, which preserves and lives
truth of faith and spiritual possessions of the whole Church and of her
members. As such, the Orthodox Church appears to be a constant great
Synod where all the limbs of her body share the same communion in a real
and lively complementarity: “If through the attribute of unity the fact that
the Church is one is simply affirmed, then through the attribute of
sobornicity we see what the nature of this unity is. It is a unity achieved and
maintained through the convergence, communion, and unanimous
complementarity of her members, not through a simple attachment or
through a melding of all into one uniform whole. Therefore synodality or
sobornicity implies the sense of the Church as an organic-spiritual whole, and
thereby it comes close to the true meaning of the term «catholic» without
expressing it directly. That is, synodality or sobornicity expresses the
position and complementary work of the Church’s members as in a true body,
not her cause, which the term «catholic» expresses”.22
Sobornicity is explained by Father Stăniloae in close connection
with the unity and the uniquenessy of the Church. The Church is one,
irrespective of the context it activates in. It is the one and only Church that
activated during the time of the Holy Apostles and the Holy Fathers, but
also today. The Orthodox Church is the Church of Tradition – the Holy
Tradition is its life – and, to this end, sobornicity should be seen not only in
spatial terms, but also in temporal and historical terms. Christ is
permanently present in the Church and His sacred Body passes over the
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power of His sanctity to each generation:23 “Tradition involves transmitting
Jesus Christ’s words from one generation to the next as well as His being
present in the believers of each generation in the way He communicates
Himself, according to the norms inherited from the Apostles and matched
with the man’s entire being, which is made up of soul and body, aiming to
deify his complete being, that is by communicating His invisible presence
through sensitive means in order to allow the believer to grow into Christ
with a view to becoming deified”.24
The Holy Tradition introduces the Church as one and the same
sacred Body of Jesus Christ which extends in both time and space. In other
words, the sobornicity of the Church does not refer only to present-day
believers and local communities, but also to all the members who lived or
will live in this world. It is an extended sobornicity, indeed, as well as allembracing, which unfolds according to the manner in which Christ’s
presence and work extend into humanity. As such, seeing the Church as
having a permanent contact with the reality and the dynamics of Tradition,
Fr. Stăniloae speaks of a practical sobornicity which aspires to an
increasingly cohesive unification of the whole Orthodox Church in the spirit
of Tradition in all aspects of activation and manifestation of all local
communities and Churches.25
4. Sobornicity in the communion between the clergy and the
believers
Regarding sobornicity as a component of the whole structure of the
Church, Father Stăniloae notices a strong communion between the clergy
and the believers. On account of its nature, the clergy displays the vocation
of sobornicity, since it is sent through the Ordination Mystery to bring all
people together to give their lives to Jesus Christ. All bishops and priests
receive from and through the High Priestly Ministry of our Saviour Jesus
Christ the holy power to be in the service of accomplishing the great
communion of both clergy and devotees in the same unity of life of the
Church, the Holy Body of our Lord.26
This is a dynamic sobornicity on the increase, which acts in the
whole structure of the Church, from a parochial level, the bishopry, and
Autocephalous Church to the highest level of the One Church of Jesus
Christ, universal Orthodoxy. Thus, on the day of the ministration of the
priest, the parishioners gather together in the same communion and by the
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ministration of their own bishop they stay in the same communion both with
the other parishes in their own bishopry and with other ecclesial parishes
and communities their bishop is in communion with. Such sinodality of a
local Church manifests itself best in the participation of two or more bishops
at the ordination of a new bishop. In extenso, all autocephalous Churches, in
their whole structure as bishopries and parishes, share one and the same life
communion with Christ’s Church.27
Another essential aspect in specifying how the sobornicity of the
Church activates is the interrelationship created between the episcopal
sinodality and the community of the devotees in one and the same
communion of the Church. Father Stăniloae identifies a complementarity
between these two ecclesial realities and affirms that one supports the other
and both are interdependent. The episcopal community is included in the
larger communion of the Church, which appears as two concentric circles
through and in which the communion of the same Church is accomplished:
“The general communion of the Church, maintained by the Spirit of Christ,
fulfills with her breath of life all the component parts of the Church,
hierarchy included. The communion of the Church is a spirit of life and of
mutual love, which moves in the communion of the hierarchy. This
communion of the hierarchy extends its spirit in all the communion of the
Church. The love that exists among the hierarchs cannot be closed down at
the border of hierarchy; neither can the love among the devotees at their
border, since it is the one love. Love passes on from hierarchs to the people
and the other way round, like the principles of communication vessels.
Hierarchy is pars in toto, and not pars pro toto. Without love from the
people and without love to the people, priests and hierarchs are spiritually
dead, with no efficiency in serving them”.28
According to Father Stăniloae, episcopal sinodality supports and
fulfills itself through the community of believers, while the latter develops
and perfects through the work of the episcopal communion. The communion
of the multitude of people is mutually supported in order to bring them
together in the same divine unity. This complementarity between the
episcopal community and the ecclesial community is best expressed in the
custom of the primary Church, which envisages that representatives of the
clergy, the monks, and the devotees should attend the synods. On the other
hand, each bishop used to sign the synodal decisions being fully aware of
their responsibility to represent all members of their diocese and knowing
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that these will accept and assume the adopted dogmatic definitions. Bishops
were not allowed to attend these synods in their behalf, but on behalf of the
Church and the devotees they served.29
Speaking in favour of the complementarity between the sinodality of
the bishops and the church communion of God’s people, Father Stăniloae
puts forward some of St. John Chrysostom’s texts, which introduces the
Church as a body, whereas the clergy and the devotees represent the limbs
of this live organism, each doing its own work, without ever being able to
separate from the unity of life of the body and the communion with the other
limbs: “In the Church, just like in the body, various organs do their specific
work; at the same time, these works are accomplished with the help of the
whole organism and for the benefit of the whole organism. Thus, various
organs communicate among themselves with mutual respect, despite the
existing differences […] Hence the mystery of the whole and the mystery of
the Church as a whole: it is in the community connecting all limbs,
illuminating everything, and being served by all”.30
In regard with the relationship between episcopacy and believers, on
the one hand, and the manner sobornicity materialize according to the
participation and the role of each structure, Father Stăniloae states that
sobornicity should be looked at from two perspectives, that is in the narrow
sense and in the wide sense. In the narrow sense, it includes the whole
episcopal body, and in the wide sense, it describes the communion of life
uniting all members of the Church. In the episcopacy, sobornicity assumes
that all bishops are served with love in order to preach redemptory truth at a
wider and livelier scale. Episcopacy does not function above the Church, but
in the Church and through the Church. Its presence in the Church and the
brotherly cooperation among all bishops help them to remain loyal to their
apostolic mission embodied in the preservation and confession of right faith.
However, sobornicity in the episcopacy is not closed in itself; it is fulfilled
by opening up to all the members of the Church. This is broad sobornicity,
which reveals the manner the members of the Church live and related to
each other in the same organic communion of life and sanctity: “The real
Church is the Church of ecumenical councils where all the bishops were
present; this is the reason why she is the Church of the union of all believers
in the council of a universal communion, which should be consulted by the
sobor of bishops. The devotees are connected and gathered in it, like cells in
a body. No one is alone and everybody is engaged in a union with the
others, while sharing the same divine life. The presence of the One Christ
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unites them all and, at the same time, they are blessed and illuminated by the
same power of the Holy Spirit. The Holy Spirit connects everybody in the
broad sinodality or sobornicity, teaching them devoutness and love. The
Greek term ὅλον indicates a whole which asserts the same being in all its
parts: like the fire in a spark, like the sea in the water drops. The Church can
either be catholic or sobornic, which means that each member sees her
whole essence and each is inwardly connected with all the other
members”.31
When it comes to the communion between the clergy and the
devotees, sobornicity is implemented according to the model and power of
the High Priestly Ministry of our Saviour Jesus Christ, which calls for
everybody to come and serve the Church’s unity of life. Through the
Ordination Sacrament, priests are meant to comply with the sobornicity of
the Church, which means that they have to make the extension of life in
Christ possible for many people. The clergy and the believers are in a
relationship based on close complementarity and interdependence and it is
only by being united that they build up the Mystical Body of Jesus Christ,
where everybody contributes to the one unity of life of the Church,
according to the specific work they have to carry out.
4. Sobornicity in its spiritual and liturgical dimension
Sobornicity characterises the whole life of the Church: from the
relations that exist among local Churches to the smallest aspects of the
spiritual life lived by every believer: “Nobody in the Church can step
outside the law of communion. This law guides human life and so much
more when it comes to partaking of Christ”.32
When referring to the manner in which the unity of the Church
materialises both in the local ecclesial communities and in the spiritual life
of church-goers, Father Stăniloae asserts that all those who are united with
Christ are part of the Church. In support of this statement, he makes
reference to some Pauline texts (Col. 1:16-20,24; Eph. 1:10,22-23) and says
that sobornicity can help us to better understand the way the Church brings
together, under the same communion of life and sanctity, all local
communities and believers. One and the Same our Lord Jesus Christ is
present and lives in all of them, communities and believers alike, which
explains why, even if they are many and different, they live and partake of
the same sacred reality of Christ’s single Church.33
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The sobornicity of the Church preserves the common thought of the
many within the same unity of life and faith. It does not intend to level off
everybody, but keeps each person in the same divine construction of the
Church, according to his features and particularities. This involves that
specific unity in diversity in which everybody contributes his own gifts to
the same unity of the Holy Spirit to serve Christ’s Church: “Like the organs
of the Body, which are so forceful that they stick together in the same place,
the Holy Spirit is so forceful that, when all the believers feel it, they are kept
together in the same place, as a whole, feeling the necessity to integrate with
the others. This force that constitutes the whole, this δύναμις τοῡ ὅλου, the
synthetic power exists in all parts, they are everywhere within the ensemble
that they formed together, πάρεστι ἐν τῷ ὅλῳ. This is exectly what makes
the Church whole and what forms a whole from all its parts, endowing it
with the dimension of sobornicity, which translates the Greek word of
Catholicity (from καϑ’ὅλου)”.34
Sobornicity assumes that local Churches and believers are
permanently open to receive all God’s gifts and all forms of work and
presence that He performs to reanimate and activate everybody’s
communion with themselves, so that He is everything.35
The spiritual dimension of sobornicity implies a constant
communication between unity and variety, a permanent growth of the
believers to contribute to the unity of life and faith that the Church
constantly call them to: “Sobornicity means a continuous mutual
communication resulting from the incessant tension between unity and
diversity. It never succeeds in completely homogenizing the believers and it
aims at lacking the need of mutual communication, while requiring a static
equality and plenitude everybody feels secluded from the others. Since
believers are humans, they get rich continuously, depending on their efforts
as well as on what they communicate to each other; they are at different
stages and have different perspectives, all of them teaching others and
learning from others. Those who are advanced embraced the common faith
of the many, they do not break with it, and they help others to embrace it
while they themselves learn the lesson from those people; those who are not
so forwarded recognize that what the advanced ones tell them help them to
understand better what they have already known. What is important is that
everybody is inspired with a desire to stay together and advance together to
a deeper comprehension of what is common, «until all of us come to the
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unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to maturity, to the
measure of the full stature of Christ» (Ephesians 4:13)”.36
According to Father Stăniloae, the method of preserving and
fulfilling sobornicity in a spiritual manner is the one indicated by St Paul,
the Apostle, in the Epistle to the Ephesians 3:18-19: “That you may have the
power to comprehend, with all the saints, what is the breadth and length and
height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge,
so that you may be filled with all the fullness of God”. In other words, the
Holy Spirit, Who is the Spirit of Christ, the Spirit of communion and of
love, calls and keeps all believers to the unity of communion and the
spiritual life of the Church, which communicates the whole treasure of
apostolic and patristic faith.37
Making mention of St. Basil the Great, Father Stăniloae states that
the Holy Spirit that is present in the whole Church is also present in each
and every believer and it is only by this presence that He gathers all the
believers, who are the limbs of the Body of Christ, to live in the same
communion of divine life. There is the spiritual unity of the Church,
where all believers are kept intact in the wholeness of their personality
and the gifts that God has given to them. The unity of the Body is never
conducive to the uniformity of the limbs. Sobornicity emphasises this
aspect, insisting that the unity of the whole does not reflect the fusion of
the parts; on the contrary, they represent their communion. It is a unity in
communion, in which each preserves its own dignity and identity. In this
unity there is no subordination, but joint participation in the same life of
the Church:38 “The Church as a live organism, kept in unity by the Holy
Spirit perceived as an interpersonal relation in the Church, as a personal
fluid which, falling from Christ’s Head, locks the limbs together and also
with the Head, makes impossible the conception of exercising a function,
a gift in the Church, outside the relation with the whole community of
the Church. Those who perform the mysteries in the Church do them in
relation with the community they are connected with though the Holy
Spirit. As a relation linking all believers and all ministrations, the Holy
Spirit make individualism impossible at a wider scale, or hierarchical
exclusivism and the possibility of an infallibility «ex sesse, non ex
consensu Ecclesiae». No believer exists alone in the Church and there is
no isolated gift. Moreover, there is no head in the Church as the Body of
Lord, apart from the Head which is above the Body, our Lord, Jesus
36
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Christ. If there were another head of the Church outside Christ, then this
would turn the Church into an organism independent from Christ and
whole in itself. If such head of the Church, conceived in Christ’s likeness
and as substitute of Christ were accepted, this would involve removing
this head from the interrelated mechanism of the limbs and giving itself
away to the Body of Christ without getting back anything from it. This
situation is attributed to the Pope, when he is credited with the
infallibility «ex sesse, non ex consensu Ecclesiae». But this is
impossible. This means that a person is invested with the attributes of
Divinity and it also means that he is identified with Christ or rather, a
duplication of Christ”.39
On the spiritual level, the sobornicity of the Church reveals through
the common prayer of the believers and the permanent concern that they
express for each other. Each believer feels responsible for and loves his
brethren and, as a consequence, by means of dialogue and communion, they
alltogether activate and develop the sacred communion of the Body of the
Church.40 However, this relationship do not bring together only the living
members of the Church, but also the dead, since the latter are mentioned in
prayer that the believers make for one another. Thus, Father Stăniloae
speaks of an extended sobornicity of the Church, which comprises all its
members, from all places and all times, whether they are alive or passed
away.41
On the liturgical level, the sobornicity of the Church is fulfilled by
the gathering and updating the Eucharistic Sacrifice of all local communities
to the only one Eucharistic Sacrifice of our Lord, Jesus Christ. To prove this
point, Father Stăniloae shows that the text from Lk. 22:19, “Do this in
remembrance of me” refers both to the holy Apostles and their successors as
well as to the current members of local communities, all Orthodox believers.
It is only together that both clergy and believers can participate in the
Eucharistic Sacrifice of the Church. By sharing in the Eucharistic Sacrifice,
each local community joins all the other local communities for the one
Sacrifice instituted by Jesus Christ Himself. Thus, all communities and all
local Churches share and worship One and the Same Christ, who is High
Priest and Supreme Sacrifice at the same time.42
IDEM, „Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii”, p. 47.
IDEM, „Rugăciunile pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii”, pp. 30-31.
41
IDEM, „Rugăciunile pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii”, p. 35.
42
IDEM, „Biserica în sensul de locaş şi de largă comuniune în Hristos”, pp. 339-340;
Idem, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, pp. 86-102; IDEM, The Experience of God,
Orthodox Dogmatic Theology, vol. 3, The Person of Jesus Christ as God and Savior,
translated and edited by Ioan Ionita, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts,
2011, pp. 103-123.
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Dwelling in all believers and bringing all of them before the Father
under the same communion of life and sanctitude in the Holy Spirit, Lord
Jesus Christ, our Saviour is the One who activates and supports the
sobornicity of the Church.43
In what concerns the limbs of the Holy Body of Jesus Christ,
sobornicity acts as a unity comprising the many people and the different
ones. It is that unity which exists in every devotee and which all
members of the Church experience and live together. It is the image
created by Saint John Chrysostom, showing that the unity of the body
neither annihilates nor mitigates the differences and the particularities of
the limbs. On the contrary, they all together, body and limbs share the
same life communion: “The unity of the organism is noticeable in each
limb and is supported by all of them […] The whole works in every limb
and they all contribute to a conjoint work. As the whole works in all, or
all accomplish a conjoint work, the latter does not annihilate the
differences. Hence, the conjoint work demonstrates a certain complexity
and singular richness, reflected by every limb, adorning it with the
unique beauty of the whole, whereas this beauty takes the shape of the
limb. Thus, we can gather from Saint John Chrysostom’s general
introduction that the whole is present and it works in each and every
limb. This whole (ὅλον) is the Church. She supervises every limb to do
its duty, while at the same time, she ensures that she is a work
empowered by the whole and to the use of the whole – a work of the
Church for the use of the Church. However, the wholeness of the Church
is sustained by the Holy Spirit. Finally, by offering different gifts, the
Holy Spirit turns them into His gifts to His Church as a whole”.44
Through Jesus Christ all believers and all local Churches are
brought together under the same living roof and understand their
predisposition to Sacrifice as permanently giving themselves to God. The
fact that they share our Saviour’s Body and Blood, the many, the
believers become one, even if they belong to different local Churches and
live in different places and times, whereas the fact that Christ offered
Himself in the Eucharist makes them more available and wishful to be in
communion with God and his brethren: “By partaking of the same Christ
in His permanent condition of sacrifice, we overcome not only the
separation of the members of a community from a certain ecclesiastic
location, but the separation in all communities set in different ecclesiastic
locations, in which the same just and complete belief in Christ. By
overcoming these separations, believers overcome space as an interval
43
44

IDEM, „Rugăciunile pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii”, p. 38.
IDEM, „Natura sinodicităţii”, p. 609.
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among them. They all unite under the Same Christ, Who is at the nonspatial foundation of space. Even if in various ecclesiastic locations the
believers do not take Communion at the same time, they overcome time
as well, since the Christ they partake of is in a permanent state of
sacrifice that He shares with them; the transformation of bread and wine
into the Body and Blood of Christ takes place in different times,
according to our needs to dedicate different moments to our various
necessities. All believers in all ecclesiastic locations meet Jesus Christ
the One Who was permanently sacrificed and partake of Him,
overcoming the diverse time and space where they take Communion.
Indeed, overcoming space and time does not entail that we forget our life
in space and time, but we elevate it to the non-transient level, which is
also open to universality”.45
This is about that lively and active sobornicity which updates and
fulfills itself continuously by those acts which define spiritual life and, in
particular, by fully partaking of the Eucharistic Christ.
Father Stăniloae advocates a lively and dynamic sobornicity, a
practical sobornicity which identifies with all aspects and all stages of
spiritual life. This is a spiritual sobornicity that gathers all faithful souls in
the same unity and communion of faith and sanctity: “Sobornicity should
not only be embraced as theory, but it should be put into practice. Actually,
sobornicity should be the presence of faith in a live community; it is the
Christian universality as communion. But, at the same time, it must
comprise of everything, which must be exploited in a life to update. It is not
only the universal unity of Christians as communion, but also the allencompassing unity of Christian teachings performed in the universal and
free communion of Christians. It is one and the same with the universal
aspects of divine Revelation, observed by all human perspectives and shared
as common goods by the universal human community. This must be the
synod for everybody, where all Christians contribute their understanding of
all revealed divine realities and all human realities seen in the light of
absolute revelation, in order to share it with everybody, so that everybody
partakes of everybody’s understanding. The synod of souls must realize or
valorize the synod or the sobornicity of ideas seen as a harmony of all
understandings and all must understand all revealed aspects of divine and
human realities”.46

45
46

IDEM, „Biserica în sensul de locaş şi de largă comuniune în Hristos”, p. 343.
IDEM, „Sobornicitate deschisă”, pp. 171-172.
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6. Conclusions
From a dogmatic perspective, the sobornicity of the Church is
founded on and develops according to the model of communion that exists
among the Persons of the Holy Trinity, the communal dimension of the
human person, and the real theandric life that exist in the whole Church. The
Church is a big communion of life, in which all people are called to
participate and partake of God’s love and sanctity. These people, who are
many and different, have personal particularities and characteristics which
define each and every believer and participate in one and the same life
communion, in which the Three Divine Persons are present and do the work.
This way, some unity in diversity is created and most people (human
persons) stay in the same unity of divine life.
To Father Dumitru Stăniloae, sobornicity is defined and activates
in relation with the whole Church, with its own unity and uniquenessy,
since it refers to how the many take part in the same reality of life and
faith. In this sense, sobornicity represents the unity of the same
communion, of all believers and all local Churches, of all eclessiastic
structures, that is, of all limbs of the sacred Body of Christ, within the
same divine presence.
Within the communion between the clergy and the believers,
sobornicity assumes a closer and a more dynamic interrelation between the
episcopal synodality and the clergy, on the one hand, and the larger
communion of the believers, on the other hand. The clergy and the believers
evolve and mutually support themselves and they cannot participate in the
life of the Church unless they are together. They complement each other and
depend on each other, which means all members of the Church, in
accordance with their call and responsibilities, work together for
everybody’s redemption.
To Father Stăniloae, sobornicity is more than the level of
organisation and relation the local Churches and the communities of
believers entail; it extends to the profoundest reality of spiritual life that the
whole Church lives. Therefore, by mutual thinking and feeling in the same
Orthodox faith, by praying for all and for everybody, for the living and for
the dead, by bringing together the same Eucharistic Sacrifice, in different
space and time, by the work of divine grace, which gathers the many and the
different under the same roof of the Holy Spirit and the communion of the
Holy Trinity, sobornicity acknowledges new forms of reference and
manifestation. According to Father Stăniloae, it is a live and dynamic
sobornicity, in a continuous development and updating.
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Rezumat: Sobornicitatea ca unitate a întregului Bisericii în comuniunea
aceleiași credințe și spiritualități potrivit gândirii teologice a Părintelui
Dumitru Stăniloae
Acest studiu prezintă viziunea Părintelui Stăniloae cu privire la
sobornicitatea Bisericii. Astfel, în introducere, se punctează importanţa
eclesiologiei şi, în mod cu totul special, a sobornicităţii în contextul mai larg
al temelor dogmatice. Apoi, analiza propriu-zisă ia în dezbatere o serie de
idei şi subiecte, precum: modelele şi temeiurile sobornicităţii, raportul
dintre sobornicitatea şi unitatea Bisericii, sobornicitatea Bisericii la nivelul
comuniunii dintre cler şi credincioşi, dimensiunea duhovnicească şi
liturgică a sobornicităţii. Concluzia principală a acestei cercetări este că
Părintele Stăniloae vorbeşte despre o sobornicitate vie şi dinamică.
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Căile teologiei româneşti.
O examinare critică a recursului
la conceptul spenglerian de «pseudomorfoză»
în teologia ortodoxă
Pr. Conf. Univ. Dr. PICU OCOLEANU1
Cuvinte cheie: pseudomorfoză, teologie ortodoxă, Biserica Ortodoxe
Română, George Florovsky, Nichifor Crainic
Keywords: Pseudomorphosis, Orthodox Theology, Romanian Orthodox
Church, Georges Florovsky, Nichifor Crainic
Titlul acestui text parafrazează titlul celebrei lucrări a părintelui
Georges Florovsky Ways of Russian Theology (1937),2 care a marcat
profund nu numai teologia ortodoxă rusă, ci şi teologia ortodoxă în general.
Prin „Căile teologiei ruse”, Florovsky oferea o analiză a întregii vieţi
teologice şi literaturi religioase ruse, realizată cu ajutorul conceptului critic
de „pseudomorfoză”, care, preluat din filosofia culturii a lui Oswald
Spengler,3 era folosit aici pentru a defini înstrăinarea de sine a teologiei
ortodoxe prin contaminarea ei de structuri de gândire şi moduri de viaţă
apusene. Pluralul „căile” se referea la situarea diverselor discursuri teologice
şi religios-filosofice ruseşti în câmpul unei topografii determinate de
recursul la acest concept spenglerian care împărţea radical lucrurile: pe de o
parte, cazurile (majoritare) de pseudomorfoză, de alienare de duhul ortodox,
pe de altă parte, ceea ce constituia, mai curând, dezideratul unei teologii
ruse adăpate din izvoarele autentice ale Ortodoxiei, cu precădere din
scrierile Sfinţilor Părinţi greci.
De fapt, vasta evaluare pe care părintele Florovsky o oferă în „Puti
russkogo bogosloviia”4 urmărea diversele tipuri de pseudomorfoză prin care
a trecut ceea ce el numeşte «teologia rusă». În definitiv, aproape întreaga
istorie a Ortodoxiei ruse ar fi, după el, o istorie a pseudomorfozei. Florovsky
vorbeşte în acest sens de trei mari etape pseudomorfotice pe care le
identifică cu veacurile al XVII-lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea din istoria
Rusiei. În secolul al XVII-lea, agenţi ai pseudomorfozei ar fi fost, în special,
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
GEORGES FLOROVSKY: Ways of the Russian Theology, în: IDEM: Collected Works,
Belmont, MA: Nordland Publishing Company, vol. V, 1979; vol. VI, 1987.
3
A se vedea OSWALD SPENGLER: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer
Morphologie der Weltgeschichte, Mănchen 1963, pp. 271-277; 784-840, în special p. 784.
4
G. FLOROVSKY: Puti russkogo bogosloviia, Paris: YMCA-Press, 1937.
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mitropolitul Petru Movilă, academia sa kieveană şi mărturisirea de credinţă
pe care el o redactează calchiind mărturisirile de credinţă şi catehismele
apusene romano-catolice. Secolul al XVIII-lea marchează importul făţiş al
modului de viaţă apusean prin politica de occidentalizare a Rusiei dusă de
ţarul Petru cel Mare. În sfârşit, secolul al XIX-lea reprezintă o culme a
pseudomorfozei prin faptul că acum se petrece internalizarea duhului
apusean în teologia şi gândirea religioasă rusă. Dar Georges Florvsky nu se
opreşte aici. După el, pseudomorfoza însoţeşte întreaga istorie a teologiei
ruse, începând chiar cu sec. al X-lea, căci, deşi Rusia medievală s-a hotărât
să îmbrăţişeze Ortodoxia, nu ar fi reuşit niciodată să facă acest lucru în mod
deplin.5 Drept urmare, teologia rusă în particular şi teologia ortodoxă în
general trebuie să părăsească vechile căi ale rătăcirii pseudomorfotice şi să
se întoarcă la Sfinţii Părinţi ai Răsăritului ortodox. Acesta este mesajul
fundamental al operei teologice a părintelui Florovsky. Reluat şi în alte
lucrări, studii sau referate ştiinţifice,6 el va fi receptat de cea mai mare parte
a teologilor ortodocşi contemporani, devenind jargonul dominant în teologia
ortodoxă a secolului al XX-lea.
În ciuda parafrazei din titlu, scopul pe care ni-l propunem în această
investigaţie nu este acela de a oferi încă o mostră de deplângere a situaţiei
patologice în care s-ar afla teologia ortodoxă, în general, şi teologia
românească, în particular, datorită unei înstrăinări pseudomorfotice de
sursele proprii. Prezentul demers are ca scop, pe de o parte, să verifice în ce
măsură schema de gândire propusă de părintele Florovsky este sustenabilă
cu privire la Ortodoxia românească şi, implicit, în ce măsură ea poate ridica
pretenţii de universalitate, iar, pe de altă parte, să cerceteze şi să articuleze
nuanţele pe care teoria pseudomorfozei le implică la o privire mai atentă. În
sfârşit, deşi propune o etapizare a istoriei teologiei şi vieţii ecleziale
ortodoxe româneşti, acest text nu se vrea a fi nici pe departe un studiu
propriu-zis de istorie bisericească, ci se limitează la a oferi o tipologie cu
caracter sistematic care include, inevitabil, o perspectivă diacronică. Este
vorba, în definitiv, de nişte reflecţii istorico-teologice privitoare la specificul
teologhisirii ortodoxe de după ultimii mari Sfinţi Părinţi ai Bisericii din
perioada isihastă şi după căderea Constantinopolului (1453).
1. «Teologia românească» şi etapele ei
Dacă ar fi să vorbim, după modelul părintelui Florovsky, de o
«teologie românească», atunci ea ar trebui să se refere la viaţa eclezială şi la
5

O analiză pertinentă a acestei problematici la Paul L. GAVRILYUK: George Florovsky şi
renaşterea religioasă rusă, trad. Adela Lungu, Iaşi: Doxologia, 2014, pp. 263-311, în
special: pp. 293-300.
6
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Facultăţilor de Teologie ortodoxă din Atena în 1936.
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operele teologice elaborate începând cu zorii statalităţii şi ai organizării
bisericeşti româneşti (sec. XIII-XIV). Spre deosebire de istoria Rusiei, care
cunoaşte un moment bine precizat al încreştinării poporului rus (sec. X), în
cazul nostru, un astfel de moment nu poate fi precizat. De aceea s-a spus, pe
bună dreptate, că poporul român s-a născut creştin, întrucât încreştinarea sa
s-a produs, paradoxal, anterior apariţiei sale propriu-zise. Putem vorbi cu
pertinenţă în acest sens de o încreştinare a romanităţii orientale din cadrul
Imperiului Roman de Răsărit, ale cărei rădăcini conduc până în veacul
apostolic. Pornind de aici, istoriografia bisericească de la noi a construit, în
ambianţa ideologiei naţional-comunismului românesc din a doua jumătate a
secolului al XX-lea, conceptele de „istorie străromână” şi „literatură
străromână”7 pentru a se referi la perioada de dinaintea cristalizării
românităţii propriu-zise. Fără a insista asupra legitimităţii unor astfel de
concepte - construite în trecutul recent, dar în maniera romantismului
german de acum o sută cincizeci de ani (sufixul „stră” reprezentând, în fapt,
o calchiere a germanului „ur-”) -, ne limităm aici la a constata existenţa unei
vieţi bisericeşti şi a literaturi creştine de limbă latină în zona bazinului
Dunării de Jos în primele şase veacuri de după Hristos, în perioada
premergătoare apariţiei poporului român, continuator al romanităţii
orientale.
Totuşi, de o organizare statală propriu-zisă a românilor din Peninsula
Balcanică de la Sud şi de la Nord de Dunăre şi de o şi o viaţă bisericească a
acestora bine articulată din punct de vedere administrativ se poate vorbi
doar câteva secole mai târziu, începând cu veacurile al XIII-lea (în privinţa
organizării statale) şi al XIV-lea (referitor la organizarea eclezială).8 Pornind
7

IOAN G. COMAN: Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Bucureşti, 1979; Nestor
Vornicescu: Un filosof român de la Histria dobrogeană: Aethicus Histricus, autorul unei
Cosmografii şi al unui alfabet (sec. IV-V), în: „Mitropolia Olteniei” XXXVII (1985), pp. (şi
extras, Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 1986); IDEM: Una dintre primele scrieri ale
literaturii române străvechi: Pătimirea Sfinţilor Epictet şi Astion (de la cumpăna secolelor
III-IV), în: MO XLI (1989), nr. 1, pp. 20-74 (ca extras, apărut la Craiova: Ed. Mitropolia
Olteniei, 1990).
8
Valahii/vlahii sunt amintiţi în documente, în special, bizantine începând cu secolul al X-lea.
Locuitori ai Imperiului Bizantin sau ai statelor ivite pe vechile teritorii ale Imperiului
Roman de Răsărit (Bulgaria, Serbia), ei sunt menţionaţi inclusiv în contextul unor aprinse
dispute cu caracter teologic cum este aşa-zisa «dispută valahă» din timpul împăratului
Alexie Comnenul (1084-1118) şi al patriarhului ecumenic Nicolae (1084-1111), legată de
pătrunderea păstorilor vlahi în Muntele Athos, unde însă nu respectă modul de viaţă
aghiorit, venind cu soţiile şi fiicele lor, fapt care duce la tulburări în Sf. Munte şi chiar la
vârful imperiului. A se vedea PHILIPP MEYER: Die Haupturkunden für die Geschichte
der Athosklöster. Grösstentheils zum ersten Male herausgegeben und mit Einleitungen
versehen von..., Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, 1894, pp. 38-47. Deşi de-a
lungul timpului cercetătorii au ezitat între a vedea în aceşti vlahi menţionaţi de izvoarele
bizantine o populaţie nomadă de păstori de identitate etnică necunoscută (aşa GEORGE
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de aici, pot fi trasate, dintr-o perspectivă de ansamblu, câteva mari etape
istorice ale «teologiei româneşti». În mare, ele nu sunt specifice exclusiv
pentru arealul românesc al Ortodoxiei, ci, pe porţiuni însemnate, ele se
suprapun cu istoria altor areale, în special cu aceea a Sfântului Munte (în
special, pentru sec. XIV-XVIII), deşi cu un specific cu totul aparte, aşa cum
vom vedea în cele ce urmează. Marcată de cele şase mari tipicoane de
organizare a vieţii monahale în Sfântul Munte,9 istoria aghiorită ar putea fi
împărţită în trei mari perioade: cea dintâi (970-1394), cuprinsă între cel
dintâi tipicon (tragos-ul, 970) şi al doilea (1046), respectiv între al doilea şi
al treilea tipicon (1394), este epoca întemeierii Sfântului Munte ca republică
monahală autonomă şi a înfloririi curentului monahal isihast (nu trebuie
pierdut niciodată din vedere că Sf. Grigorie Palama [1296-1359], episcopul
Tesalonicului, cel mai de seamă reprezentant al isihasmului, este, în
definitiv, el însuşi un athonit); a doua perioadă (1394-1783), între tipiconul
al III-lea (1394) şi tipiconul al VI-lea (1783), trecând prin momentele
reprezentate de tipiconul al IV-lea (1407) şi cel de-al V-lea (1575), este o
perioadă de criză, în care preocuparea părinţilor aghioriţi a fost
supravieţuirea în sensul cel mai concret al cuvântului şi rezistenţa în faţa
tiraniei păgâne sub forma cultivării idioritmiei; cea de a treia perioadă,
începând cu tipiconul al VI-lea (1783) sau, chiar mai departe, cu anii 17541755, care marchează debutul disputei «colivarilor»/«colivazilor»,10 este
epoca de renaştere a spiritualităţii isihaste, a neoisihasmului reprezentat de
teologi precum Sf. Nicodim Aghioritul, Sf. Macarie al Corintului şi chiar Sf.
Paisie Velicicovschi de la Neamţ, retras el însuşi pentru o bună perioadă de
timp la Sfântul Munte, unde contribuie la renaşterea spirituală a acestuia.
Căile «teologiei româneşti» cunosc o serie de similitudini cu cele ale
istoriei Sfântului Munte. În acelaşi timp însă, există şi un specific cu totul
aparte al acestora, pe care nu-l vom mai întâlni nicăieri în lumea ortodoxă în
cel de-al doilea mileniu după Hristos. Din perspectivă pur teologică, istoria
«teologiei româneşti» poate fi împărţită lejer în patru mari epoci: perioada
isihasmului românesc, al întemeierii marilor vetre isihaste şi a primelor
FINLAY: The History of the Byzantine and Greek Empires, from DCCXVI to MCCCCLIII,
vol. II, Edingurgh and London: William Blackwood and Sons, 1854, p. 105, nota 2, cu
referire la „vlahii” menţionaţi de Ana Comnena în Alexiada) şi a-i asimila cu valahii
suddunăreni, este foarte plauzibil, totuşi, ca termenul să fie un etnonim şi să se refere la
români, cu atât mai mult cu cât pentru strămoşii noştri păstoritul a fost definitoriu din cele
mai vechi timpuri.
9
A se vedea în limba română Pr. Dr. TEODOR BODOGAE: Ajutoarele româneşti la
mânăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu: Tipografia Arhidiecezană [Seria Didactică, nr.
11], 1941, pp. 21-59.
10
A se vedea Diac. IOAN I. ICĂ Jr: Împărtăşirea continuă pro şi contra – o dispută perenă
şi lecţiile ei, studiu introductiv la vol. Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine. Dosarul
unei controverse – mărturiile Tradiţiei, Sibiu: Deisis, 2006, pp. 5-88, aici: pp. 19-21.
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mitropolii (sec. al XIV-lea până la mijlocul secolului al XV-lea); epoca
misionară a traducerilor şi tipăriturilor româneşti şi în limbile popoarelor
ortodoxe aflate sub stăpânire păgână (mijlocul sec. al XIV-lea până dincolo
de mijlocul sec. al XVIII-lea); perioada neoisihasmului românesc,
manifestat iniţial în mănăstirile din Nordul Moldovei, apoi în cele din jurul
Bucureştilor şi, în final, în zona Olteniei (a doua jumătate a veacului al
XVIII-lea până după Marea Unire); perioada renaşterii spiritualităţii
filocalice în facultăţile de teologie, marcată de personalităţile covârşitoare
ale unor mari profesori de teologie precum Nichifor Crainic (1889-1972) şi
Dumitru Stăniloae (1903-1993). Le vom detalia în cele ce urmează.
1.1. Istoria propriu-zisă a teologiei româneşti începe cu pătrunderea
curentului isihast în spaţiul românesc. Putem spune că, dacă cristalizarea
Ţărilor Române extracarpatice a fost un fenomen promovat de regatul
maghiar, care urmărea constituirea unei zone-tampon la graniţele sale estice
şi sud-estice aflate sub suzeranitatea sa, constituirea primelor eparhii
ortodoxe la noi este corolarul misionar al isihasmului care, ca paradigmă
deplină a teologhisirii ortodoxe, încearcă şi reuşeşte să ţină piept tendinţelor
catolicismului de expansiune către est şi sud-est. Personalitatea cea mai
însemnată a isihasmului românesc este Sf. Nicodim de la Tismana, care, din
1369 şi până la trecerea sa la Domnul în 1406 a întemeiat vetre monastice
ortodoxe pe ambele versante ale Carpaţilor,11 demers însoţit de efortul
administrativ al Patriarhiei ecumenice de la Constantinopol şi al
domnitorilor români de întemeiere a primelor eparhii româneşti (Mitropolia
Ungrovlahiei, 1359; Mitropolia Severinului, 1370; Mitropolia Moldovei,
1386/1401). Ucenicii Sf. Nicodim vor continua demersul părintelui lor
duhovnicesc până după mijlocul sec. al XV-lea, atât în Ţara Românească,
cât şi peste munţi. Desigur, de la Sf. Nicodim şi de la ucenicii săi nu ni s-au
transmis scrieri teologice originale (cu excepţia corespondenţei pe care Sf.
Nicodim o are cu Sf. Eftimie al Târnovei12 şi cu ucenicul său, Pavel),13 dar
11

Din Oltenia, spiritualitatea isihastă a fost iradiată de către Sf. Nicodim şi ucenicii săi în
Ardeal (unde sfântul a întemeiat mănăstirea Prislop) şi Banat (unde ucenicii săi întemeiază
vetre monahale ca mănăstirea Călugăra) şi chiar în Moldova, unde manuscrise isihaste de
provenienţă nicomidiană ajung până la mănăstirea Neamţ. A se vdea în acest sens studiul
mitropolitului Dr. NESTOR VORNICESCU: Teologhisire românească în Oltenia, în:
„Analele Universităţii din Craiova, seria Teologie” I (1996), nr. 1, pp. 8-20, text reluat în
vol.: IDEM: Studii de Teologie Istorică: Antologie, Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 1998,
pp. 97-110, aici: p. 100.
12
Pr. GHEORGHE I. DRĂGULIN: Sfântul Nicodim de la Tismana şi curentele vieţii
religioase din veacul al XV-lea, în: „Mitropolia Olteniei” XXVIII (1976), nr. 11-12,
pp. 963-969. A se vedea şi Dr. NESTOR VORNICESCU: Teologhisire românească în
Oltenia, pp. 98-99.
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este cu totul semnificativ faptul că prima cristalizare propriu-zisă a unei
paradigme de teologhisire la noi are de a face cu isihasmul, paradigma
definitivă a Ortodoxiei. Prin isihasm, ne sincronizăm deplin cu cultura
europeană, iar, din punct de vedere teologic, ajungem la miezul lucrurilor în
privinţa actului propriu-zis de teologhisire.
1.2. O a doua perioadă, al cărei debut poate fi asociat, la mijlocul
veacului al XV-lea, cu evenimente precum căderea Constantinopolului
(1453), iar, în Ţările Române cu începutul domniei unor voievozi
antiotomani ca Ştefan cel Mare şi Sfânt al Moldovei (1457) sau Vlad Ţepeş
al Ţării Româneşti (1448/1456) ţine până la sosirea în Ţările Române a Sf.
Paisie Velicicovschi (1763), care va inaugura epoca neoisihastă în istoria
Bisericii Ortodoxe Române, aproximativ în acelaşi timp ca şi la Sf. Munte
Athos. Este o epocă ce durează peste 300 de ani , aproximativ de trei ori mai
mult decât cea dintâi, suprapunându-se, atât ca durată, cât şi ca specific, în
mare parte cu perioada postisihastă din Sfântul Munte, cuprinsă între
tipiconul al IV-lea (1407) şi tipiconul al VI-lea (1783). Biserica Ortodoxă,
în general, şi cea românească, în special, trebuie să facă faţă acum câtorva
mari provocări: rezistenţa şi supravieţuirea în condiţiile suzeranităţii păgâne,
contactul cu Occidentul creştin, dar heterortodox şi (lucru valabil mai ales
pentru Ortodoxia românească) sprijinirea Ortodoxiei „ecumenice”, a „Marii
Biserici a Răsăritului”,14 aflată sub grea stăpânire turcească. Refuzul Ţărilor
Române de a abandona programul teologic şi politic al Noii Rome a condus
la un fenomen pe care Nicolae Iorga l-a numit «Bizanţ după Bizanţ» [1935].
Desigur, în această perioadă, nici Moldova şi nici Ţara Românească nu vor
atinge anvergura teologică şi politică pe care a avut-o Bizanţul timp de peste
o mie de ani. Unele aspecte constitutive splendorii civilizaţiei bizantine, ca
de pildă profunda sa cultură juridică de moştenire romană vor rămâne

13

„Epistolă către Prea Cuviosul Părintele nostru Nicodim care se află acolo în Italia, trimisă
de Pavel, ucenicul lui, rămas în Mavrovlahia”, în Prof. V. OLTEANU: Mărturii inedite
despre Cuviosul Nicodim de la Tismana şi ucenicul său Pavel, într-un manuscris din sec.
XVI-XVII aflat în Scheii Braşovului, în: „Mitropolia Olteniei” XXXV (1983), nr. 7-8,
pp. 528-535.
14
Pentru a folosi expresiile consacrate de NICHIFOR CRAINIC în mai multe studii şi
eseuri precum: „Patria noastră ecumenică”, în: „Gândirea” XX (1941), nr. 5, 1941, pp. 209216, text reluat în IDEM: Puncte cardinale în haos, ediţia Petru Ursache, Ed. Timpul, Iaşi,
1996, pp. 211-220; „Providenţa în istorie. Prelegere inaugurală la Facultatea de Teologie a
Universităţii din Bucureşti” [1942], în: rev. „Gândirea” XXI, nr. 1, ianuarie 1942, pp. 1-8,
aici: p. 5; text reluat în: IDEM: Teologie şi filosofie. Publicistica (1922-1944), ed. critică,
test stabilit, cronobiografie, note şi bibliografie de dr. Adrian Michiduţă; Giurgiu-Craiova:
Ed. Episcopiei Giurgiului şi Aius Printed, 2010, pp. 232-240, aici: p. 236 etc.
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deficitar receptate în lumea valahă postbizantină.15 Cu toate acestea,
sintagma lui Iorga, oricât de schematică şi reducţionistă ar putea părea,
surprinde o realitate de netăgăduit: faptul că, în ciuda căderii
Constantinopolului sub turci şi a dispariţiei Noii Rome de pe harta politică a
lumii, cultura bizantină dăinuieşte, pe de o parte, în viaţa liturgică şi teologia
ortodoxă, iar, pe de alta, în state precum Ţările Române, care continuă să
cultive idealul politic şi teologic bizantin.
Pot fi identificate câteva mari axe pe care se articulează viaţa
teologică ortodoxă în Ţările Române din acest răstimp:
a. Este perioada în se continuă efortul, demarat în perioada
anterioară, isihastă, de către Sf. Nicodim şi ucenicii săi, cu sprijinul
voievozilor timpului, de ctitorire a mănăstirilor ortodoxe, adevărate
bastioane ale dreptei credinţe de pe crestele Carpaţilor.
b. Este perioada în care demersul de organizare a vieţii bisericeşti
continuă, graţie inţiativei Sf. Nifon, patriarhul Constantinopolului, şi a
domnitorului Radu cel Mare (1495-1508), precursorul Sf. Neagoe Basarab
(1512-1521). Vechea eparhie oltenească a Severinului (1370) este reactivată
ca Episcopie a Râmnicului-Noului Severin, iar în Muntenia de Răsărit este
înfiinţată Episcopia Buzăului.
c. Este perioada în care apar primele tipărituri româneşti în limba
slavonă (1508-1512), editate de Macarie Ieromonahul în timpul
domnitorului Radu cel Mare (1495-1508), şi, mai ales, începând cu mijlocul
secolului al XVI-lea, primele traduceri în limba română ale cărţilor Sfintei
Scripturi şi ale cărţilor de slujbă (Evangheliarul slavo-român al lui Filip
Moldoveanul, Sibiu, 1551/53; Tetraevanghelul tipărit de diaconul Coresi la
Braşov, 1561). Fenomenul va căpăta amploare prin tipăriturile româneşti ale
diaconului Coresi (Apostolul sau Praxiul, 1563; Psaltirea şi Liturghierul,
15

Constatând că, la noi, prototipul bizantin nu a fost niciodată pe deplin realizat, ci, mai
curând, aproximat (mai ales în privinţa culturii juridice) şi situat în sferele idealului, Daniel
Barbu va reformula sintagma lui Iorga şi va vorbi, în cazul Ţărilor Române, despre un
«Bizanţ contra Bizanţ» - DANIEL BARBU: Bizanţ contra Bizanţ. Explorări în cultura
politică românească, Bucureşti: Nemira, 2001. Diagnosticul este valabil însă până la un
punct, deoarece interesul, în special, al clericilor români pentru cultura nomocanonică
bizantină a fost mereu viu. Aşa se face că, în 1640-1641, vede lumina tiparului aşa-zisa
Pravilă de la Govora tradusă în româneşte de monahul Mihail Moxalie de la Bistriţa
Olteană. A se vedea Dr. NESTOR VORNICESCU: Teologhisire românească în Oltenia,
pp. 103-104: „Pravila (...) constituia un îndreptar pentru toate principiile bisericeşti şi civile
(...). Tipărirea s-a făcut cu cheltuiala voievodului Matei Basarab, «ca o lege oficială»,
promulgată de autoritatea bisericească şi cea de stat. Este prima Pravilă tipărită la noi cu un
caracter oficial de lege a Bisericii şi a Statului în Ţara Românească şi reprezintă un
important monument al culturii vechi româneşti; a contribuit la păstrarea unităţii spirituale
şi etnice a poporului român, prin aplicarea unor norme comune pe tot cuprinsul Ţării
Româneşti şi al Transilvaniei. Ediţia pentru Transilvania arată strânsele legături culturale
care se păstrau între românii de o parte şi de alta a Carpaţilor”.
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1570; Psaltirea slavo-română, 1577; Tetraevanghelul slavo-român, 1580;
Cazania sau Evanghelia cu învăţătură, 1581 etc.) şi prin traducerile şi
tipăriturile ulterioare promovate din ce în ce mai mult de mitropoliţii şi
domnii români, astfel încât, la începutul secolului al XVIII-lea, ajungem să
avem traduse în româneşte toate cărţile ortodoxe de cult şi întreaga Sfântă
Scriptură. În acest din urmă caz, procesul poate fi urmărit îndeaproape,
începând cu mijlocul veacului al XVI-lea, cu traducerea parţială sau
completă a Sfintelor Evanghelii (sub formă de „Evangheliar” sau
„Tetraevanghel”), a celorlalte scrieri ale Sf. Apostoli (sub formă de
„Apostol” sau „Praxiu”) şi a Psalmilor (sub forma „Psaltirii”) şi continuând
cu publicarea în româneşte a primelor două cărţi ale Vechiului Testament
(„Palia de la Orăştie” - 1582), cu amplul efort al lui Nicolae MilescuSpătarul (1636-1708), care în sec. al XVII-lea traduce întreg Vechiul
Testament (1661-1668) şi cu prima ediţie completă a Noului Testament
(ediţia „de la Bălgrad”, 1648). Toate aceste strădanii culminează cu
publicarea în 1688 primei ediţii integrale a Sfintei Scripturi în limba
română, cunoscută sub numele de „Biblia lui Şerban Cantacuzino”.
Desigur, Reforma protestantă a dat un impuls deloc de subestimat16
demersului de a traduce şi a publica în limba română cărţile Sfintei Scripturi
şi cărţile de slujbă (prima carte publicată în limba română este, totuşi,
„Catehismul” luteran tipărit de Filip Moldoveanul la Sibiu în 1544,17 iar
„Palia de la Orăştie” din 1582 este, în definitiv, un proiect protestant), dar
este meritul Ortodoxiei româneşti de a fi sesizat rapid importanţa teologică a
utilizării limbii ţării şi a neamului în cult şi în viaţa duhovnicească în
general. Este o reacţie misionară de o importanţă fundamentală pentru
identitatea ortodoxă a poporului român, singurul popor ortodox care are
traduse în limba sa proprie toate cărţile de cult.
d. Atât ctitoririle de biserici şi mănăstiri, cât şi tipăriturile de cărţi de
cult şi cu conţinut teologic nu s-au limitat la arealul românesc, ci s-a extins
la întregul areal al Ortodoxiei. Ţările Române devin refugiu al ierarhilor şi
al teologilor din întreaga lume ortodoxă aflată sub stăpânire păgână.
Domnitorii români sprijină financiar locurile sfinte. Se tipăresc cărţi nu doar
în româneşte, ci şi în limbile celorlalte popoare pravoslavnice (greci, slavi,
georgieni, arabi) chinuite de tirania turcească, punctul culminant al acestei
implicări misionare fiind marcat de domnia Sf. Mucenic Constantin
Brâncoveanu (1688-1714) şi de arhipăstorirea Sf. Ier. Antim Ivireanul
(episcop al Râmnicului Noului Severin între 1705-1708 şi mitropolit al
16

A se vedea scurtul, dar elocventul articol al lui DANIEL BENGA: Reforma şi primele
tipărituri româneşti, în: „Dilema veche”, nr. 709, 21-27 septembrie, 2017.
17
GEORGE IVAŞCU: Istoria literaturii române, vol. I, Bucureşti: Editura Ştiinţifică,
1969, p. 98.
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Ungrovlahiei între 1708-1716). Marele teolog român Nichifor Crainic va
vorbi în acest sens de o conştiinţă „ecumenică” românească ce se sustrage
oricărui determinism social, din perspectiva căruia astfel de iniţiative rămân
total inexplicabile: „Una din apariţiile istorice cele mai enigmatice o
constituie, fără îndoială, daniile voievozilor şi boierilor noştri către «Marea
Biserică a Răsăritului». O cincime din moşiile Ţărilor Româneşti i-au fost
închinate, afară de bani şi de odoare scumpe. Niciun alt popor n-a sacrificat
atâta pentru o cauză pur spirituală? Ce explicaţie s-ar putea da oare acestui
fenomen? De vreun interes politic al donatorilor nu poate fi vorba. Atunci e
şiretenia călugărilor greci şi naivitatea, uşor de speculat, a Domnilor şi a
boierilor noştri? Epoca daniilor a durat însă prea multe veacuri ca, în acest
timp, cei speculaţi să nu fi deschis ochii. Fenomenul, atât de singular în
istoria popoarelor, nu poate avea o explicaţie omenească; nici măcar mila
curată sau numai grija de sufletul propriu”.18
e. Este perioada în care Ortodoxia românească participă la strădaniile
«Marii Biserici a Răsăritului» de a mărturisi dreapta credinţă în contextul
polemicii încrâncenate dintre reprezentanţii Reformei şi cei ai
Contrareformei care va culmina cu sângerosul război confesional de treizeci
de ani (1618-1648). La frenezia simbolico-teologică ce cuprinde Vestul
Europei, unde sunt redactate zeci de „mărturisiri de credinţă” de către
facţiunile teologice aflate în conflict, lumea ortodoxă încearcă să răspundă,
nu întotdeauna în cel mai inspirat mod cu putinţă, prin redactarea unor
documente teologice aparţinând aceluiaşi gen literar.19 Astfel apar în prima
jumătate a secolului al XVII-lea mărturisirile de credinţă ale lui Mitrofan
Critopulos (decedat în 1639 la Târgovişte şi înmormântat aici) din 1625 şi
Chiril Lucaris, patriarhul Constantinopolului, din 1629. Conţinutul
calvinizant al acesteia din urmă provoacă frământări teologice care vor
ocaziona convocarea la Iaşi a sinodului panortodox din 1642, care va aproba
o variantă pe alocuri rectificată a unei a treia mărturisiri de credinţă, aceasta
din urmă elaborată de către mitropolitul moldovean al Kievului, Petru
Movilă (1633-1647). Conţinutul ei scolasticizant şi latinizant va înrâuri
decisiv maniera de a face teologie în lumea ortodoxă timp de mai bine de
250 de ani şi îl va determina pe părintele Georges Florovsky în anii ‛30 ai
18

NICHIFOR CRAINIC: Providenţa în istorie.... p. 5 (în: „Gândirea” XXI, nr. 1, ianuarie
1942); pp. 236-237 (în vol. Teologie şi filosofie. Publicistica (1922-1944) editat de Adrian
.Michiduţă în 2010).
19
ALEXANDRU ELIAN: Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe – 1642, Bucureşti,
1981; DĂNUŢ MANU: Importanţa sinoadelor răsăritene din secolul al XVII-lea pentru
unitatea Ortodoxiei, teză de doctorat, în „Ortodoxia” XXXIX (1987), nr. 3-4, pp. 3-104 şi
nr. 4, pp. 33-39. Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ: Eveniment mondial la Iaşi, în vol.
Dascăli de cuget şi simţire românească, Bucureşti, 1981, pp. 180-191. Pr. Prof. I. ICĂ,
Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos, Sibiu, 1973.
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secolului trecut să elaboreze doctrina cu privire la pseudomorfoza din
Biserica Ortodoxă. De altfel, ca semn al faptului că nici contemporanii din
veacul al XVII-lea nu au văzut în textul propus soluţionarea definitivă a
disputei, încercările de formulare a unei mărturisiri de credinţă genuin
ortodoxe vor continua şi în a doua jumătate a secolului, cu mărturisirea
patriarhului Dositei al II-lea Notara al Ierusalimului (1672) care, la rândul
ei, va genera alte dispute teologice. În mod special este de amintit aici
disputa de ordin terminologic (1691) dintre patriarhul Dositei al
Ierusalimului şi profesorul Ioan Cariofil, marele logofăt al Patriarhiei
Constantinopolului, foarte preţuit de Sf. Constantin Brâncoveanu, privind
utilizarea conceptelor de «prefacere» (metabolē) sau «transubstanţiere»
(metousiosis) în învăţătura despre Sf. Taină a Euharistiei. Toate aceste
dispute privesc Ortodoxia românească nu doar pentru că personalităţi de
neam românesc precum Sf. Ier. Petru Movilă sau Sf. Constantin
Brâncoveanu s-au implicat la un moment-dat în ele, ci şi prin faptul că
Ţările Române devin scena pe care acestea au loc: de la Mitrofan Critopulos
la Ioan Cariofil, toţi marii participanţi la aceste dispute au trăit perioade mai
lungi sau mai scurte la noi şi şi-au publicat cărţile în Ţările Române.
f. Nu în ultimul rând, către sfârşitul acestei perioade, mărturisirea
credinţei ortodoxe devine, în spaţiul românesc, un imperativ în contextul
ofensivei Contrareformei catolice din Ardeal. Unirea cu Roma a (unei părţi
a) clerului ortodox din Ardeal (1697-1701), desfăşurată fără ştiinţa
poporului român ortodox, va începe să fie contracarată, iniţial, prin
strădaniile Sf. Constantin Brâncoveanu (până în 1714) şi ale episcopilor
Râmnicului Noului Severin în perioada ocupării austriece a Olteniei (17181739), apoi, decisiv, prin propovăduirea simplă, dar cutremurătoare a Sf.
Visarion Sarai (1744) şi, ulterior, a Sf. Sofronie de la Cioara (1759-1761),
sprijiniţi de Mitropolia Ortodoxă Sârbă de la Carloviţ.
Cu refugierea Sf. Sofronie de la Cioara în Ţara Românească, la
mănăstirile argeşene Robaia (1764-1766), Vieroşi (1766-1771) şi, apoi,
Curtea de Argeş se încheie o perioadă în istoria teologică a neamului
românesc care, iniţiată la mijlocul secolului al XV-lea, impresionează
caracterul său profund misionar – atât intern (prin traducerea în limba
poporului a cărţilor sfinte, fenomen unic în lumea ortodoxă din cel de-al
doilea mileniu creştin, dar şi prin apărarea Ortodoxiei în contextul ofensivei
uniate), cât şi extern (sprijinirea fraţilor creştini ortodocşi de pretutindeni).
În special în secolul al XVII-lea, Ţările Române devin epicentrul unor
intense dispute teologice tributare duhului vremii care, deşi nu au reuşit să
tranşeze categoric problemele dezbătute, impresionează prin vivacitatea lor.
1.3. Anul 1763, când Sf. Paisie Velicicovschi (1722-1794) se
stabileşte definitiv în Principatele Române venind de la Muntele Athos - mai
103

întâi la Bucureşti, iar apoi în Moldova - reprezintă o piatră de hotar în istoria
spiritualităţii ortodoxe româneşti şi nu numai. Sfântul originar din Ucraina
continuă tradiţia vetrelor isihaste din Carpaţii de curbură, păstorite la
mijlocul secolului al XVII-lea (începând cu anul 1730) de Sf. Vasile de la
Poiana Mărului (1692-1767), şi el originar din Poltava Ucrainei, ca şi Sf.
Paisie. De altfel, Sf. Paisie cunoscuse bine aceste vetre monahale, căci,
înainte de a se retrage la Athos (1746-1763), se nevoise câţiva ani (17431746) ca rasofor la schiturile Dălhăuţi, Trăisteni şi Cârnu din Moldova şi
Ţara Românească20 aflate sub îndrumarea Sf. Vasile, unde deprinsese
metoda rugăciunii inimii. Aşa se face că, în 1763, Sf. Paisie, de fapt, nu vine
într-un loc necunoscut cu intenţia de a disemina o «filosofie» nouă, ci se
întoarce acolo unde se iniţiase în spiritualitatea isihastă pentru a contribui
decisiv la reaşezarea isihasmului în prim planul teologhisirii şi a modului de
viaţă ortodox. Căci, în definitiv, neoisihasmul nu este un nou curent de
spiritualitate, în ciuda prefixului care pare să trimită la aşa ceva, nu este nici
un isihasm reactivat sau reinventat, întrucât el nu a dispărut niciodată din
Ortodoxie ca mod de vieţuire duhovnicesc, ci este o reaşezare a vechiului
isihasm al Sf. Grigorie Palama, al Sf. Grigorie Sinaitul sau, la noi, al Sf.
Nicodim de la Tismana în epicentrul vieţii ortodoxe.
Plecat din arealul monahal al Carpaţilor de curbură la Sf. Munte în
1746, unde, în 1750, va fi tuns în monahism de însuşi Sf. Vasile de la
Poiana Mărului, aflat pe atunci în pelerinaj în Athos, Sf. Paisie va trebui să
suporte, începând cu anii 1754-1755, ambianţa apăsătoare a disputei
«colivarilor»/«colivazilor».21 Deşi miza acestei dispute era tocmai
recuperarea tradiţiei liturgice, canonice şi isihaste a Ortodoxiei propriu-zise
de la care monahismul athonit din perioada cuprinsă între tipiconul al III-lea
(1394) şi tipiconul al VI-lea (1783) se îndepărtase într-o măsură
considerabilă, Sf. Paisie nu se regăsea în acest context polemic, fapt care l-a
determinat să se întoarcă în liniştea munţilor împăduriţi ai Principatelor
dunărene. Astfel, deşi el însuşi este unul dintre cei mai reprezentativi părinţi
ai neoisihasmului, la originea căruia se află mai sus amintiţii părinţi
20

CUVIOSUL PAISIE DE LA NEAMŢ VELICIKOVSKI: Autobiografia unui stareţ, în:
IDEM: Autobiografia şi Vieţile unui stareţ urmate de Aşezăminte şi alte texte, ed. a II-a
revăzută şi adăugită, studiu introductiv: P. Elia Citterio, ediţie îngrijită şi prezentată de diac.
Ioan I. Ică jr, Sibiu: Deisis, 2002, §32-§46, pp. 162-198.
21
A se vedea Diac. IOAN I. ICĂ Jr.: Împărtăşirea continuă pro şi contra – o dispută
perenă şi lecţiile ei, studiu introductiv la vol. Împărtăşirea continuă cu Sfintele Taine.
Dosarul unei controverse – mărturiile Tradiţiei, Sibiu: Deisis, 2006, pp. 5-88, aici: pp. 19-21.
Disputa debutează în anii 1754-1755, când monahii de la schitul Sf. Ana încep să ridice o
nouă biserică, de dimensiuni mai mari, cu sprijinul unor creştini înstăriţi din Levant. Pentru
a termina mai repede construcţia, pomenirea morţilor a fost mutată de sâmbătă duminica,
fapt care a provocat reacţia viguroasă a monahilor care militau pentru respectarea întocmai
a tradiţiei liturgice şi a canoanelor Bisericii Ortodoxe. De la problema pomenirii morţilor,
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«colivari», Sf. Paisie de la Neamţ va promova spiritualitatea neoisihastă
într-o manieră şi într-un context de viaţă fundamental diferit de cel athonit.
Spre deosebire de mişcarea «colivarilor»/«colivazilor» aghioriţi,
paisianismul22 este lipsit de accente polemice, fapt care îşi găseşte expresia
cea mai elocventă în caracterul său eminamente multinaţional ce îi va
conferi, în acelaşi timp, o amplitudine nemaiîntâlnită până atunci în lumea
ortodoxă. Astfel, Sf. Paisie dă isihasmului proporţiile unei mişcări care
ajunge să atragă la mănăstirile din Nordul Moldovei inclusiv călugări atoniţi
(însuşi Sf. Nicodim Aghioritul, dezamăgit de condamnarea «colivarilor» din
iulie 1776,23 purcede la drum spre Moldova Sfântului Paisie şi doar o
furtună puternică îl împiedică să ajungă la destinaţie). Miile de ucenici ai Sf.
Paisie de la Neamţ – români, slavi, greci etc. - vor iradia isihasmul în
Moldova şi în întreaga Ţară Românească, la Cernica şi Căldăruşani şi, de
aici, până în Oltenia, la mănăstirile Frăsinei şi Lainici prin Sf. Calinic de la
Cernica (1787-1868)24 şi Sf. Irodion de la Lainici (1821-1900).25 Isihasmul
românesc, care îşi are începutul în Oltenia, se întoarce astfel aici în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, pentru a da ultimii săi mari reprezentanţi. În
22

Cu privire la conceptul de paisianism a se vedea volumul DAN ZAMFIRESCU (ed.):
Paisianismul: un moment românesc în istoria spiritualităţii europene, volum alcătuit în
întâmpinarea primului congres ecumenic internaţional «Paisie Velicicovski şi mişcarea/
moştenirea sa spirituală», Italia, magnano, 20-23 septembrie 1995, Bucureşti: Editura Roza
vânturilor, 1996. Cu privire la istoricul conceptului de «paisianism» în teologia
românească, a se vedea studiul lui DAN ZAMFIRESCU: Biruinţa unei idei, în volumul
citat mai sus, pp. 9-34, în special p. 31, nota 2: „denumirea de paisianism apare prima oară
în titlul unei lucrări despre stareţul Paisie la Pr. ILARION V. FELEA, Paisie şi
paisianismul, Cluj, 1940, retipărire din revista „Viaţa Ilustrată, Cluj. (...) Cărticica de 50 de
pagini a părintelui I. V. Felea, preot martir decedat în temniţa de la Aiud, este foarte
îndatorată cărţii lui Cetfericof tradusă de Patriarhul Nicodim şi tipărită la Mânăstirea
Neamţu în 1933, dar are însemnătatea de a fi fost prima lucrare a unui român despre
Stareţul Paisie publicată în volum de sine stătător („Schiţa lui Procopan [Eugen Procopan:
Paisie Velicicovski. Schiţă istorică despre viaţa şi opera sa, în „Revista Societăţii istoricoArheologice Bisericeşti din Chişinău”, vol. XXIII (1933), pp. 163-262] a rămas în revista în
care s-a tipărit)”.
23
Diac. IOAN I. ICĂ jr: op. cit., p. 41.
24
Pr. Prof. Univ. Dr. MIRCEA PĂCURARIU: Dicţionarul teologilor români, ed. a II-a,
Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2002, pp. 79-80. A se vedea volumul jubiliar Pr. ADRIAN
BOLDIŞOR; Diac. IONIŢĂ APOSTOLACHE (ed.): Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica:
documente şi scrieri, Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2013, în special pp. 105-136,
precum şi studiile ştiinţifice publicate în volumul colectiv ŞTEFAN ZARĂ (ed.): Lucrarea
duhovnicească şi culturală a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului,
Râmnicu Vâlcea: Praxis, 2015.
25
Pr. Lect. Dr. ION NIŢĂ RIZEA: Cuviosul Părinte Protosinghel Irodion Ionescu «Luceafărul de la Lainici». Argumente pentru canonizare, în: „Mitropolia Olteniei” LXI
(2009), nr. 1-4, pp. 143-167; Pr. Dr. ION Rizea: SFÂNTUL Cuvios Irodion de la Lainici –
duhovnicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, în: Pr. Dr. Ştefan
Zară (ed.): op. cit., pp. 199-217.
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acelaşi timp, paisianismul, prin ucenicii slavi ai Sfântului, va avea un impact
decisiv asupra spiritualităţii ruse, contribuind decisiv la apariţia marii culturi
creştine ruseşti.
În această a treia etapă istorică a Ortodoxiei româneşti se observă o
continuitate de preocupări teologice cu perioadele anterioare, de la
întemeierea de vetre monahale (unele din ele propriu-zis isihaste, ca în cazul
schiturilor aflate sub ascultarea Sf. Vasile de la Poiana Mărului) la
traducerea de cărţi teologice în limba română şi la iradierea spiritualităţii
ortodoxe în toate colţurile lumii pravoslavnice. Desigur, accentele sunt
aşezate acum altfel: pe de o parte, textele traduse în româneşte nu mai sunt
acum eminamente biblice şi liturgice, ci patristice şi canonice;26 pe de altă
parte, sprijinirea Ortodoxiei celorlalte neamuri nu se mai realizează acum
prin tipărirea de carte teologică sau liturgică în limbile celorlalte neamuri
ortodoxe, ca pe vremea Sf. Constantin Brâncoveanu, ci prin formarea de
părinţi isihaşti de diverse naţionalităţi, care vor iradia spiritualitatea
(neo)isihastă în toată lumea. Astfel, isihasmul nu numai că revine în această
perioadă în prim planul vieţii bisericeşti ortodoxe, dar o face la o
amplitudine cu totul excepţională, nemaiîntâlnită până atunci.
Dacă viaţa teologică din mănăstirile româneşti este dominată în mod
fericit la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al
XIX-lea de paradigma neoisihastă paisiană, ierarhia superioară a Bisericii
Ortodoxe Române se vede nevoită, începând din anii ‛30 ai veacului al XIXlea, să facă faţă presiunii secularizante pe care puterea lumească o exercită
din ce în ce mai agresiv asupra vieţii ecleziale. Nu este vorba de un fenomen
exclusiv românesc, ci de o parte a unui curent secularizant mult mai larg,27
26

Două exemple în acest sens: pe de o parte, traducerea de către Cuviosul Pafnutie
Dascălul, ucenicul Sf. Paisie de la Neamţ, a Patericului (1828), tipărit o sută de ani mai
târziu la Râmnicu Vâlcea în 1930, iar apoi, după 1990, în repetate ediţii la Alba Iulia, iar,
pe de altă parte, traducerea Pidalionului (1844) care, până la traducerea şi tipărirea la Arad
a ediţiei Milaş a canoanelor Bisericii Ortodoxe (Dr. NICODIM MILAŞ: Canoanele
Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii, trad. Uroş Kovincici şi Dr. Nicolae Popovici, 2
vol., Arad, 1931) şi chiar şi mai târziu, va reprezenta colecţia de canoane cu cea mai mare
circulaţie în Ortodoxia românească.
27
O descriere plină de acurateţe a felului în care acest fenomen de secularizare a marcat
viaţa popoarelor ortodoxe din Răsăritul Europei oferă diac. IOAN I. ICĂ Jr.: Părintele
Alexander, mistagogia şi teoria marii unificări în teologia ortodoxă, în: Ierom.
ALEXANDER GOLITZIN: Mistagogia: experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie. Studii de
teologie mistică, traducere şi prezentare diac. Ioan I. Ică jr., Sibiu: Ed. Deisis, 1998, pp. 521, aici: pp. 6-7: „Fundalul acestui tablou îl constituie dificila tranziţie şi adaptare a
popoarelor şi Bisericii ortodoxe la modernitate după secolele care au reprezentat pentru
ortodocşii din Balcani obligaţia orientalizării şi adaptarea la ritmurile societăţii otomane şi
replierea pe forme populare, arhaice, de religiozitate (Ortodoxie rurală), iar pentru cei din
Rusia intrarea în marş forţat pe orbita expansionismului şi a unei occidentalizări intensive.
În secolul XIX, programul occidentalizării a fost preluat şi aplicat în cadenţă forţată şi de
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cu caracter paneuropean, consecinţă a iluminismului apusean ce începe să se
manifeste în Europa de Vest începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea ca
una din consecinţele păcii westfalice din 1648. Guvernarea rusească a
Ţărilor Române (1828-1834), în special cea exercitată de guvernatorul Pavel
Kiseleff (1829-1834), având la bază „Regulamentul organic”28 (adoptat în
1831 în Ţara Românească şi în 1832 în Moldova), a dat la noi tonul acestui
proces de secularizare, pe care l-a continuat regimul principilor Mihail
Sturza (1834-1849) în Moldova şi Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842) în
Ţara Românească. Întreaga generaţie paşoptistă, formată în Apus, va fi
animată de acest duh secularizant şi anticlerical asumat în mod necritic după
modelul francez, iar când aceasta va ajunge la guvernare în Principatele
Unite, odată cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866),29 va iniţia o
naţiunile ortodoxe din Balcani sub imperativul urgenţei modernizării societăţilor lor.
Exigenţele unei modernizări rapide conţineau în evantaiul lor şi o serie de măsuri cu
caracter social, politic şi ideologic ce vizau redimensionarea locului şi rolului Bisericii
Ortodoxe într-o societate ce ieşea din ritmurile cosmice lente ale unei existenţe tradiţionale
şi se adapta dinamicii unei societăţi liberale cu o economie în curs de industrializare. Pe
lângă secularizarea proprietăţilor ecleziastice şi laicizarea instituţiilor statului, fenomenul
modernizării se repercuta şi în plan spiritual. Statul a înţeles să-şi impună exigenţele şi prin
controlul exercitat asupra şcolilor teologice superioare, respective asupra noilor facultăţi de
teologie ortodoxă create în cadrul universităţilor de stat. Programa acestor facultăţi,
profesorii, manualele au fost concepute şi adaptate după modelul instituţiilor academic
protestante sau catolice similar din Occident. Evident, scopul mărturisit doar cu jumătate de
gură de noile state naţionale modern era acela de a promova şi pe calea educaţiei religioase
viziunea raţionalistă şi utilitarist moralist despre om şi societate proprie puterilor laice
modern postiluministe. S-a creat astfel o stare de acută discrepanţă între teologia academic
scolastică şi moralist a facultăţilor, pe de o parte, şi viaţa religioasă populară, respectiv
tradiţia liturgică şi mistică proprie Ortodoxiei încă din epoca patristică şi bizantină, pe de
altă parte. Divorţul principal privea contradicţia latentă dintre discursul abstract al teologiei
academice oficiale confiscate de raţionalism, moralism sau istorism, şi viaţa liturgică
concretă a parohiilor şi mănăstirilor”.
28
NICOLAE IORGA: Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. II:
Vălenii de Munte: Tipografia «Neamul românesc», 1909, p. 282: Regulamentul organic
„poartă pecetea anti-clericalismului francez şi a stăpânirii Bisericii de Stat ca în Rusia.
Viaţa canonică deosebită pe care o dusese până atunci Biserica românească e înlăturată fără
cruţare şi fără pietate, fără simţ istoric şi fără înţelegere a drepturilor ce derivă din
prescripţii cu caracter nestrămutat şi dintr-o practică de atâtea veacuri. Episcopii şi
Mitropoliţii se aleg de adunările obşteşti extraordinare, cuprinzând un număr covârşitor de
laici, şi clerului nu i se mai vine decât sarcina de a-i sfinţi după datină. Rânduiala
seminariilor se prevede prin lege, ca şi titlurile pe care trebuie să le aibă viitorii preoţi. Se
pregăteşte în sfârşit o nouă administraţie a întregii averi bisericeşti şi crearea unui
ministeriu al Bisericii, «Logofătul trebilor bisericeşti»”.
29
IBIDEM, p. 288: „De la noul regim al lui Vodă-Cuza se aştepta şi o nouă, trainică
organizare a Bisericii. Domnul Romăniei-Unite nu era om s-o zăbovească. Avea în gând
secularizarea averilor mănăstireşti închinate, dar, în acelaşi timp, stăpânit în toate de ideile
franceze, sfătuit de oameni cari n-aveau, cu aceleaşi idei, cunoştinţele speciale de istorie şi
canoane care s-ar fi cerut, el voia să desăvârşească opera începută de Alexandru Ghica şi
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politică antieclezială de secularizare de o intensitate şi o agresivitate
nemaiîntâlnite până atunci.
Referindu-se la acest virulent curent secularizant din istoria noastră,
marele istoric Nicolae Iorga va vorbi pe bună dreptate despre „decadenţa
Bisericii noastre, decadenţă foarte răpede şi care merge continuu”30
începând din anii ‛30 ai veacului al XIX-lea, datorată amestecului brutal al
puterii lumeşti în viaţa Bisericii „care, dela Chiselev până în timpurile de
azi, a luat-o în stăpânire, uneori încetul cu încetul, alte ori prin lovituri mari
neaşteptate, smulgându-i pe rând moşiile, averea cealaltă, drepturile,
autonomia sprijinită pe canoane, cultura proprie, şcolile speciale, autoritatea
şi prestigiul, urmând întru aceasta, când exemplul Rusiei cu Biserica robită,
când al Apusului, cu Biserica pe alocuri cu totul izgonită afară din viaţa
oficială, după ce însă i s-au luat mai toate mijloacele care-i pot îngădui să se
ţie de sine”.31 Chiar dacă nu a fost animată neapărat de „gânduri rele”,32 ci
de sentimente profund patriotice, generaţia de la 1860 va proceda total
neinspirat, „după ideile de la Paris, (...) mireneşte, fără niciun scrupul, fără
nicio părere de rău, prin numirea de-a dreptul a personalului care trebuie să
stea în fruntea Bisericii române”.33 Consecinţa directă a acestei presiuni
secularizante progresive care va atinge punctul culminant în reformele lui
Cuza-Vodă a fost însă ruperea forţată a Ortodoxiei noastre de tradiţia
canonică a Bisericii Răsăritului şi, implicit, schisma.
Într-un discurs ţinut în 1909 în faţa deputaţilor din Parlamentul
României, Iorga va încerca să explice clasei politice româneşti profunda
inadecvare a acestei maniere de abordare a problemelor teologice şi
bisericeşti în cheie seculară şi consecinţele ei catastrofale: „Bisericile
celelalte din Răsărit nu ne-au mai recunoscut. Eram afară de viaţa ortodoxă,
de viaţa canonică ortodoxă. Veţi zice: puţin ni pasă; suntem ţară
independentă! Nu e tot acelaşi lucru cu Biserica: noi suntem ţară
independentă; Biserica noastră e însă autocefală. Şi Statul trebuie să
înţeleagă această autocefalie şi în alt sens: că Biserica autocefală nu
înseamnă Biserică ce merge după capul d-tale, ci Biserică ce merge după
Mihai Sturza, a dezbrăcării de orice autonomie, putere şi autoritate a Bisericii, surgunită în
regiuni pur spirituale care sânt, bisericeşte, vecine cu moartea”.
30
NICOLAE IORGA: „Discursul rostit în Adunarea Deputaţilor la 23 Mart. 1909”, în:
IDEM: Tulburările bisericeşti şi politicianismul (1909-1911). O cuvântare şi articole,
Vălenii de Munte: Tipografia «Neamul romănesc», 1911, pp. 3-67, aici: p. 13.
31
IBIDEM, p. 277.
32
IBIDEM, pp. 14-15: „Fără îndoială, nu cu gând rău au plecat oamenii de la 1860 de au
stricat întăiu rostul Bisericii. Ei s-au gândit bine. Erau însă oameni crescuţi în Franţa,
crescuţi în Paris, cu ideile anticlericale. Credeau că Bisericii trebuie să-i îngustăm rostul, că
Biserica nu poate să meargă de la sine, ci trebuie să intervie Statul cu conştiinţa lui deplină,
ca să-i fixeze rostul cum se cuvine”.
33
IBIDEM, p. 17.
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capul ei, şi prin acel organ, recunoscut de toată lumea, recunoscut în
Constituţie, în tomosul patriarhal de delegare a autocefaliei noastre, şi de
Bisericile surori, prin acel organ, Sinodul, care este singurul represintant al
autocefaliei Bisericii noastre”.34
Abia în 1872, prin promulgarea legii pentru alegerea mitropoliţilor şi
episcopilor eparhioţi de către noul domn Carol I (1866-1914), se va depăşi
criza din anii ‛60 ai secolului al XIX-lea provocată de acest curent
secularizant de provenienţă neromânească. Cu toate acestea, în 1909
izbucneşte ceea ce s-a numit „criza bisericească”, datorată încercării
ministrului liberal Spiru Haret de a modifica legea de funcţionare a Bisericii
Ortodoxe Române prin instituirea unui «Consistoriu Superior Bisericesc»
constituit atât din ierarhi, cât şi din reprezentanţi ai preoţilor şi diaconilor,
precum şi ai mirenilor, ca structură de conducere a Bisericii Ortodoxe
Române, situată deasupra însuşi Sfântului Sinod. Acestei iniţiative i s-au
opus iniţial episcopul Atanasie Mironescu (1856-1931) al Râmnicului,
profesor de Teologie Morală la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi
viitor mitropolit primat al Bisericii Ortodoxe Române (1909-1911), şi
episcopul Gherasim Safirin (1849-1822) al Romanului, şi el fost profesor de
Teologie Morală, Liturgică şi Pastorală la Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”
din Rm. Vâlcea (1875-1899), şcoală teologică pe care a şi condus-o ca
director între 1878 şi 1886. Tuns în monahism în 1873 la mănăstirea
Tismana, cultivând legături puternice cu mânăstirea Frăsinei a Sf. Calinic,
unde se va şi retrage după 1911 până la moartea sa (1922), şi cu monahii
români de la Muntele Athos, Gherasim Safirin este ultimul mare
reprezentant al neoisihasmului românesc care, avându-şi epicentrul în
mănăstirile paisiene din Moldova, va iradia vieţuire isihastă în Muntenia, la
mănăstirile Cernica şi Căldăruşani iar, de aici, în Oltenia prin Sf. Calinic,
ctitorul mănăstirii Frăsinei şi Sf. Irodion de la Lainici.35
În timp ce Atanasie Mironescu, după ce va fi ales cu sprijinul
guvernului liberal mitropolit primat al României la începutul anului 1909,
îşi va abandona punctul de vedere iniţial şi va deveni un susţinător al
proiectului de lege liberal, Gherasim Safirin36 va rămâne ferm pe poziţii,
34

IBIDEM, pp. 24-25.
Personalitatea episcopului Gherasim Safirin de la mănăstirea Frăsinei a fost, din
nefericire, subestimată şi, uneori, de-a dreptul ignorată de istoriografia noastră bisericească.
O situaţie oarecum similară se va întâmpla ulterior cu părintele Ghelasie Gheorghe (19442003) de la mănăstirea Frăsinei, promotor al unui isihasm „carpatin”. Trecut cu vederea de
teologia de şcoală, scrierile sale sunt tipărite în prezent de ucenicii săi şi aşteaptă o lectură
36
Personalitate a Ortodoxiei româneşti, în mod nedrept trecută cu vederea, episcopul
Gherasim Safirin a marcat decisiv viaţa teologică şi bisericească a Bisericii noastre atât în
contextul crizei bisericeşti din 1909-1911, cât şi legat de redescoperirea Filocaliei în spaţiul
teologic românesc de la începutul veacului al XX-lea. Cu privire la Gherasim Safirin a se
vedea studiul nostru Nebunie pentru Hristos, acrivie canonică, spirit filocalic. Episcopul
35
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apărând tradiţia canonică a Bisericii. Disputa, care va acapara întreaga sferă
publică românească, în cadrul căreia Nicolae Iorga va încerca să contribuie
la aplanarea conflictului de pe poziţii similare cu aceea a episcopului
Romanului,37 se va încheia cu depunerea din treaptă a lui Gherasim Safirin
în 1911 şi cu retragerea, la câteva zile după aceea, a lui Atanasie Mironescu
din tronul de mitropolit primat. Rezultatul cel mai important al disputelor
din perioada crizei bisericeşti a fost însă retragerea legii Consistoriului
Superior Bisericesc şi menţinerea Bisericii Ortodoxe Române pe linia
tradiţiei canonice ortodoxe. Deşi depus din treaptă, episcopul Gherasim
Safirin a reuşit astfel să impună punctul de vedere pe care îl apăra, fiind
perceput în spaţiul public românesc al vremii ca un episcop ortodox
intransigent, victimă a manevrelor politicianiste.
În felul acesta, isihasmul românesc, revigorat de Sf. Paisie de la
Neamţ şi practicat mai departe în Ţările Române atât la mănăstirile
moldave, cât şi la cele din jurul Bucureştilor (în special, Cernica şi
Căldăruşani) şi la mănăstirile din Oltenia Sfântului Nicodim (precum
Lainici şi Frăsinei) ajunge, la începutul secolului al XX-lea, să se întretaie
cu curentul secularizant importat din areale străine Ortodoxiei româneşti şi,
confruntându-se cu acesta, să-i blocheze avântul triumfal, cel puţin pentru o
perioadă de timp. Este o reacţie de autoapărare a Ortodoxiei neamului
nostru, care anunţă mişcarea de redeşteptare ortodoxă din perioada
interbelică, în cadrul căreia sfera noastră culturală, colonizată timp de
aproape o sută de ani de curentul secularizant importat din Apus, începe să
fie reîncreştinată graţie contribuţiilor decisive ale unor personalităţi precum
Nichifor Crainic sau Nae Ionescu, însoţite de adevărate pleiade de ucenici.
1.4. La 14 februarie 1922 se stingea la mănăstirea Frăsinei din
Oltenia fostul episcop Romanului, Gherasim Safirin (1849-1922).38
Gherasim Safirin de la mănăstirea Frăsinei, ultimul mare reprezentant al neoisihasmului
românesc, în: Mitropolia Olteniei LXX (2018), nr. 5-8, pp. 40-53.
37
În ciuda atitudinii sale în general favorabile poziţiei exprimate de episcopul Gherasim
Safirin, marele istoric avea să se distanţeze de vârtejul polemicii care îl absorbise total pe
episcopul Romanului. A se vedea NICOLAE IORGA: „Situaţii imposibile în Biserică” şi
„Soluţia «conflictului» arhieresc” în: Idem: Tulburările bisericeşti şi politicianismul (19091911)..., pp. 133-135, respectiv pp. 136-138. De aceea, în ultimele sale luări de poziţie din
1911 pe chestiunea „crizei bisericeşti”, Iorga nu va împărtăşi înverşunarea ierarhului oltean,
deşi va continua să-i fie favorabil acestuia, mai ales atunci când, împotriva lui vor fi luate
măsuri abuzive (a se vedea articolul „O ticăloşie”, republicat în volumul amintit mai sus,
pp. 140-143).
38
Cu privire la criza bisericească vezi PAUL BRUSANOWSKI: Rumänisch-orthodoxe
Kirchenordnungen (1786-2008). Siebenbürgen-Bukowina-Rumänien, Köln-Weimar-Wien:
Böhlau Verlag, 2011, p. 128; LILIANA BEU: Un proces de răsunet la început de secol.
Doi înalţi ierarhi în faţa justiţiei laice, în: „Muzeul naţional”, XXIV, 2012, pp, 183-195; cu
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Episcopul, care ţinuse piept în anii 1909-1911 tăvălugului secularizant şi
care, drept răsplată, fusese depus din treaptă în 1911, este ierarhul la care
face referire părintele Dumitru Stăniloae atunci când afirmă că, la traducerea
Filocaliei, a consultat şi ediţia manuscrisă a traducerii lui Gherasim Safirin a
Filocaliei pentru a lămuri locurile obscure din text.39 De altfel, părintele
Stăniloae nu este singurul care face referire la episcopul retras la mănăstirea
Frăsinei ca la un părinte al promovării spiritualităţii filocalice. Cu zece ani
înaintea lui, în 1937, mentorul de la distanţă al părintelui Stăniloae, Nichifor
Crainic (1889-1972), (re)descoperea traducerile filocalice paisiene, dar şi
ediţia manuscrisă a «Filocaliei lui Gherasim Safirin»,40 întâmplare pe care o
relatează entuziasmat prietenului său Lucian Blaga într-o scrisoare din 17
septembrie ale aceluiaşi an.41
Faptul că viitorul profesor de teologie de la Chişinău şi Bucureşti se
întoarce de la Viena, unde făcuse studii de teologie şi filosofie, în acelaşi an
privire la personalitatea episcopului Gherasim Safirin vezi Pr. Prof. Univ. Dr. MIRCEA
PĂCURARIU: op. cit., p. 425; LEONIDAS RADOS: Bursieri români la Universitatea din
Atena în secolul XX: portretul unui grup, în: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ
Cluj-Napoca”, XLV, 2006, pp. 83-112, în special p. 108.
39
DUMITRU STĂNILOAE: Cuvânt înainte la Filocalia românească, vol. I, ed. II, Sibiu,
1947, p. XI ş.cl.: „La traducerea primului volum grec (adică până la Sf. Maxim
Mărturisitorul, inclusiv), am avut alături şi traducerea episcopului Gherasim Safirin,
procurându-mi o copie după manuscrisul de la Mănăstirea Frăsinei. Traducerea am făcut-o
după textul grec. Versiunea episcopului Gherasim Safirin ne-a fost numai un mijloc
auxiliar, folosit mai ales la locurile obscure, pentru a vedea cum le-a înţeles şi el.” Despre
Gherasim Safirin ca Părinte al Filocaliei româneşti a se vedea şi VASSA KONTOUMA:
The Philokalia, în: AUGUSTINE CASIDAY (ed.): The Orthodox Christian World,
London-New York: Routledge, 2012, pp. 453-465, în mod special: pp. 461-462
40
NICHIFOR CRAINIC: Filocalia, în: «Gândirea» XVII (1938), nr. 5, mai, p. 280, text
reluat în: idem: Cursurile de mistică. I. Teologie mistică; II, Mistică germană, studiu
introductiv şi ediţie de diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu: Deisis, 2010, pp. 382-384, aici: p. 384: „O
nouă traducere ne-a dat-o regretatul episcop Gherasim Safirin. E făcută după ediţia greacă
de la 1893 şi nu conţine decât volumul I şi încă nici acesta întreg. Versiunea lui Safirin, fără
să fie literară şi întru totul corectă, e cea mai bună; traducerile paisiene sunt ilizibile mai
ales în pasajele filozofice ale tratatelor. Manuscrisul lui Safirin e proprietatea sfintei
mănăstiri Frăsinei, unde l-a lucrat. El se găseşte astăzi la noi, ridicat cu obligaţii scrise de al îndrepta şi tipări în folosul mănăstirii”.
41
Scrisoare publicată iniţial în rev. «Manuscriptum» XXVI, nr. 98-101 = 1-4/1995, pp.
140-141; text reluat în NICHIFOR CRAINIC: Cursurile de mistică. I. Teologie mistică; II,
Mistică germană, studiu introductiv şi ediţie de diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu: Deisis, 2010, p.
381: „În vara asta am dat peste o adevărată comoară: am descoperit că celebra colecţie
mistică a Ortodoxiei, Filocalia, e tradusă în româneşte încă de acum 150 de ani! N-a fost
tipărită însă, ci a rămas în manuscrise chirilice pentru uzul călugărilor subţiaţi cu duhul. Un
monah, destul de simplu, nu ştiu cum a ajuns la ideea de a porni pe urmele ei, de a o aduna
manuscris după manuscris de prin hârţoagele vechi, de a le transcrie şi de a reface colecţia.
El mi-a pus la îndemână cinci volume de câte 3-400 de pagini compacte! Înţelegi bucuria
mea frenetică: e tocmai ceea ce căutam pentru documenta ortodox cursul de mistică.”
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1922, când trece la Domnul episcopul Gherasim Safirin, face din acest an un
adevărat reper în istoria teologiei româneşti. De altfel, prin publicarea
primelor sale eseuri teologice în revista «Gândirea» (la acea dată încă
clujeană) în 1923 şi 1924,42 în care abordează critic, într-o manieră
nemaiîntâlnită la noi până atunci, starea de fapt din viaţa Bisericii şi a
teologiei româneşti, Nichifor Crainic dădea semnalul unei esenţiale schimbări
de paradigmă. Lucrul extraordinar pe care el îl realizează în teologia şi cultura
română constă în depăşirea schizofreniei ce caracteriza România modernă: pe
de o parte, o sferă publică conectată la valorile occidentale, dar lipsită de
conexiuni cu România profundă, pe de altă parte, curentul underground, dar
masiv al neamului românesc, în special de la sate, păstrător al unor tradiţii
ancestrale, practicant al unui creştinism cosmic, fidel Ortodoxiei în ethosul
său şi în formele sale rituale. Nichifor Crainic este cel dintâi om de cultură
modern care aduce în prim planul vieţii culturale româneşti bogata tradiţie
isihastă românească şi inepuizabilul tezaur patristic al tradiţiei ortodoxe.
Părintele Dumitru Stăniloae, el însuşi un discipol al lui Crainic, a surprins
perfect esenţa suflului nou pe care acesta din urmă îl aduce în cultura şi
teologia românească atunci când afirma că „Nichifor Crainic este cel dintâi
teolog român în epoca modernă a istoriei noastre care scoate teologia din
cercul strâmt şi ocolit al specialiştilor, prezentând-o într-o formă impunătoare
atenţiei generale a lumii intelectuale”.43
Împreună cu pandantul său filosofic, Nae Ionescu (1890-1940),
Crainic va marca profund tânăra generaţie de intelectuali din România,
contribuind la apariţia, în perioada interbelică, a unor inegalabile generaţii
de intelectuali ortodocşi. După instaurarea comunismului în România (19441947), în ciuda întoarcerii la paradigma underground a culturii teologice
ortodoxe româneşti, direcţia teologică iniţiată de Crainic va fi continuată
atât la nivelul vieţii universitare, prin personalităţi precum pr. Dumitru
Stăniloae (1903-1993), continuatorul proiectului filocalic iniţiat de Crainic,
cât şi la cel al vieţii culturale româneşti (fenomenul „Rugul aprins”).44
În special, lucrările teologice publicate de Crainic şi Stăniloae până
la căderea Cortinei de fier, precum şi proiectele de (re)editare şi traducere a
42

NICHIFOR CRAINIC: Iisus în ţara mea, în: „Gândirea” II (1923), nr. 11-12, 05 ian.
1923, pp. 117-120; Idem: Politică şi ortodoxie, în: Gândirea III (1923), nr. 5, 01 nov., pp.
77-83; Idem: Parsifal, în: Gândirea III (1924), nr. 8-10, 20 ian., pp. 181-186.
43
DUMITRU STĂNILOAE: Opera teologică a lui Nichifor Crainic, în: „Gândirea”, XIX,
1940, nr. 4, aprilie, pp. 264-276, aici: p. 265. Textul este reluat în vol. NICHIFOR
CRAINIC: Cursurile de mistică: I. Teologie mistică; II. Mistică germană, Sibiu: Deisis,
2010, pp. 709-723, aici: p. 710.
44
A se vedea ANDRÉ SCRIMA: Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia
răsăriteană, Bucureşti: Humanitas, 2012; Pr. CONSTANTIN JINGA: Ieroschimonahul
Daniil Sandu Tudor. Omul şi opera, Bucureşti: Ed. Christiana, 2005.
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izvoarelor spiritualităţii ortodoxe (în special a Filocaliei) au schimbat radical
ambianţa şcolilor de teologie româneşti. Elementul de noutate din această
ultimă perioadă nu este atât preocuparea pentru isihasm şi Sf. Părinţi, cât
faptul că această preocupare ajunge să se situeze (din nou, după foarte multă
vreme, de la voievozii şi corifeii isihasmului din Ţările Române) în centrul
vieţii publice, culturale şi, nu în ultimul rând, universitare româneşti. Nu
doar mănăstirile, ci şi şcolile de teologie (uneori, chiar şi unele catedre de
filosofie şi chiar şi areale din mediul politic) ajung să devină topoi ai
teologhisirii. În ciuda brutalităţii cu care a intervenit în această evoluţie
culturală a societăţii româneşti, comunismul nu a reuşit să o dezrădăcineze
total, la fel cum nu reuşise să o facă nici generaţia secularizantă de la
mijlocul secolului al XIX-lea.
2. Pseudomorfoza şi depăşirea ei: modelul Crainic vs. modelul
Florovsky
Am articulat mai sus o foarte succintă istorie teologică a
spiritualităţii româneşti, identificând patru mari etape ale ei: o perioadă de
început, marcată de Sf. Nicodim de la Tismana şi «şcoala» sa isihastă (sec.
al XIV-lea, până la mijlocul veacului următor), o perioadă de mijloc (din
anii ‛50 ai secolului al XV-lea până la refugierea Sf. Sofronie de la Cioara în
Ţara Românească şi stabilirea definitivă a Sf. Paisie de la Neamţ în
Moldova, în 1763), ce are un pregnant caracter misionar, o a treia etapă,
marcată, pe de o parte, de (neo)isihasmul paisian, iar, pe de altă parte,
începând din anii ‛30 ai secolului al XIX-lea, de curentul secularizant ce
colonizează sfera publică românească la vârful ei şi, în sfârşit, o a patra
perioadă, după Marea Unire, în care Ortodoxia românească revine în forţă în
prim planul vieţii publice de la noi prin personalităţi precum Nichifor
Crainic, Nae Ionescu, Dumitru Stăniloae ş.a., care creează sau contribuie
decisiv la apariţia unor adevărate direcţii culturale şi politice în spaţiul
românesc (de la gândirism şi generaţia ‛27 la controversata Legiune a
Arhanghelului Mihail – Garda de Fier - şi la celelalte curente naţionaliste
din perioada interbelică). Curentul secularizant, pătruns la noi iniţial prin
ocupaţia rusă din anii ‛30 ai veacului al XIX-lea, va căpăta acum forma
violentă a comunismului impus cu forţa, de data aceasta de Rusia sovietică,
fără a reuşi propriu-zis să sufoce total curentul subteran al Ortodoxiei
isihaste româneşti, care va continua să vieze, în ciuda represaliilor extrem de
dure ale ateismului oficial, prin marii săi duhovnici – de la părintele Arsenie
Boca, ucenic al lui Nichifor Crainic şi al părintelui Stăniloae şi promotor al
Filocaliei în spiritualitatea românească, la părintele Ilie Cleopa de la
Sihăstria Moldovei şi de la părintele Daniil Sandu Tudor şi corifeii Rugului
aprins la părintele Adrian Făgeţeanu, retras către sfârşitul vieţii la
mănăstirea neoisihastă a Sf. Irodion de la Lainici.
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Privind din perspectiva acestei succinte prezentări a «căilor»
teologiei şi spiritualităţii româneşti se ridică întrebarea cu privire la locul şi
proporţiile pseudomorfozei în cadrul istoriei vieţii noastre teologice şi
ecleziale. Putem vorbi aici de o pseudomorfoză generalizată, aşa cum tinde
să facă părintele Florovsky atunci când se referă la teologia rusă? Stau
începuturile spiritualităţii şi teologiei ortodoxe româneşti sub auspiciile unei
insuficiente receptări a Ortodoxiei de limbă greacă?
Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, trebuie să facem
următoarele constatări pe baza celor prezentate anterior:
a. Fără a avea nici cea mai mică intenţie triumfalistă, putem constata
că începuturile vieţii teologice propriu-zis româneşti au de a face cu
isihasmul ortodox. Sf. Nicodim de la Tismana şi mănăstirile întemeiate de el
şi de ucenicii săi nu doar în Oltenia, ci şi în Banat şi în Sudul Ardealului
este unul din principalii promotori ai curentului isihast în lumea ortodoxă.
Întemeierea primelor structuri administrative bisericeşti de la noi
(Mitropolia Ungrovlahiei, cea a Severinului şi cea a Moldovei), ca şi cea a
primelor noastre mari mănăstiri se petrece în plină perioadă isihastă cu
intenţia misionară de a ridica, pe crestele Carpaţilor, un bastion al
Ortodoxiei în faţa ofensivei catolice.
b. Deşi cunoaşte un recul, ca şi la Sfântul Munte (între sec. XIV şi sec.
XVIII), acest isihasm continuă să vieze în mănăstirile şi schiturile din Carpaţi
şi îl regăsim la finele secolului al XVII-lea şi începutul veacului următor
cristalizat în jurul unor personalităţi monahale precum Sf. Vasile de la Poiana
Mărului. Aşa-zisul (neo)isihasm al Sf. Paisie de la Neamţ este, de fapt,
continuarea organică şi firească a acestui isihasm din Carpaţii de curbură şi nu
o redescoperire livrescă a vechiului isihasm, aşa cum se întâmplă, într-o mare
măsură, cu neoisihasmul athonit, graţie unor mari personalităţi culturale şi
teologice ca Sf. Nicodim Aghioritul şi Sf. Macarie al Corintului.
c. Isihasmul continuă, şi după trecerea la Domnul al Sf. Paisie
(1794), să reprezinte marca specifică a vieţii teologice româneşti nu doar în
Moldova, ci şi în Muntenia şi Oltenia (prin focare de spiritualitate isihastă
precum cele de la Cernica şi Căldăruşani, respectiv Lainici şi Frăsinei).
Ultimii săi mari reprezentanţi ating etapa contemporană a istoriei noastre,
iar ucenicii lor sunt marii duhovnici români din secolul XX.
d. Prin marile personalităţi ale învăţământului nostru teologic
Nichifor Crainic (1889-1972) şi Dumitru Stăniloae (1903-1993), isihasmul
ortodox pătrunde atât în şcolile de teologie, cât şi în agora, făcând, într-o
oarecare măsură, din sfera publică românească în perioada interbelică o
reflexie a Bizanţului de odinioară.
e. Prin comparaţie cu celelalte tipuri de Ortodoxie răsăriteană,
Ortodoxia românească are ca specific faptul că Sf. Scriptură şi slujbele, în
integralitatea lor, au fost traduse, începând cu veacul al XVI-lea, în limba
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poporului. De la debutul secolului al XVIII-lea şi până astăzi, slujbele din
Biserica noastră au putut fi ţinute integral în limba română, fapt care a avut
ca urmare o apropiere şi mai mare a poporului de viaţa Bisericii şi o
diminuare a şanselor de reuşită a diverselor forme de pseudomorfoză.
f. În general, şcolile de teologie româneşti sunt întemeiate şi
funcţionează o mare perioadă de timp, până la schimbarea de paradigmă pe
care o realizează Crainic şi Stăniloae. după modele străine, de factură
catolică sau protestantă. Este cazul atât al Academiei teologice de la Iaşi din
secolul al XVII-lea, care preia modelul latinizant al Academiei kievene
întemeiate de Sf. Petru Movilă, cât şi al Facultăţilor de Teologie de la
Cernăuţi (1875) şi Bucureşti (1881), ca să nu mai vorbim de facultăţile de la
Bucureşti şi Iaşi întemeiate odată cu înfiinţarea primelor universităţi
româneşti în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) şi care
nu au reuşit să reziste.
g. Cu toate acestea, în Ortodoxia românească nu şcolile de teologie
reprezintă topoi-i principali unde se articulează actul teologhisirii, ci
mănăstirile, care rămân, aproape constant, vetre de trăire isihastă. Impactul
şcolilor superioare de teologie asupra spiritualităţii ortodoxe româneşti a
fost minor la noi, în primul rând pentru că învăţământul teologic superior
românesc prinde cheag mult mai târziu decât în spaţiul rusesc, unde
Academia kieveană continuă să funcţioneze o perioadă mult mai
îndelungată decât Academia lui Vasile Lupu de la Iaşi sau academiile
domneşti din Bucureşti şi Iaşi, creând de-a dreptul şcoală şi marcând
profund academiile duhovniceşti de mai târziu de la Moscova şi Sankt
Petersburg. Desigur, nu putem face dintr-o absenţă sau o neputinţă o virtute,
dar această absenţă a fost, în acest caz, salvatoare pentru acurateţea ortodoxă
a spiritualităţii româneşti.
h. Direcţia din care a pătruns fenomenul pseudomorfozei în cultura
şi teologia românească, atât în forma sa iniţială (sec. XIX) cât şi în forma sa
cea mai virulentă (sec. XX), nu a fost atât dinspre Apus spre Răsărit, cât
dinspre Răsăritul Rusiei secularizate spre noi. Asta nu înseamnă, desigur, că
Occidentul nu a exercitat asupra noastră nicio presiune pseudomorfotică,
dimpotrivă, ci că modelul dualist Apus-Răsărit, respectiv Occidentul
heterodox-Răsăritul ortodox reprezintă mai curând un clişeu şi că universul
teologic românesc l-a receptat, instinctiv, ca atare.
i. Topoi ai pseudomorfozei sunt la noi şcolile superioare de teologie
şi, în general, instituţiile publice organizate după modelul impus de curentul
secularizant începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Pseudomorfoza este mai curând un fenomen de suprafaţă, cuprinzând în
vârtejul ei doar o pătură subţire, sus situată, a societăţii româneşti. Fondul
sufletului românesc rămâne puţin atins de această înstrăinare.
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Nichifor Crainic, unul dintre primii teologi ortodocşi care receptează
doctrina pe care filosoful german al culturii Oswald Spengler (1880-1936) o
elaborează cu privire la pseudomorfoză45 în sensul „captării unui suflet
primitiv în formele străine ale unei culturi înaintate”,46 pune în acest sens
mult preţ pe reacţia de rezistenţă a fondului local la fenomenul
pseudomorfotic. Este cazul, arată teologul român, al nesupunerii civice
promovate de Gandhi în India sau al reacţiei slavofile ruseşti de respingere a
tot ceea ce este european ca reacţie la occidentalizarea silită a ţării iniţiată de
Petru cel Mare la începutul sec. al XVIII-lea.47 Un fenomen similar se va
petrece şi la noi în perioada interbelică, atunci când fondul ortodox al
neamului românesc va irumpe, graţie inclusiv orientării ortodoxiste
promovate de teologul român.
j. Deşi doctrina despre pseudomorfoză presupune binomul străinautohton, unde elementul străin îl subjugă pe cel autohton, în mod paradoxal,
mulţi dintre promotorii fondului ortodox al spiritualităţii româneşti provin din
alte areale culturale decât cel românesc - fie de peste Dunăre (ca Sf. Nicodim
de la Tismana sau Sf. Visarion Sarai), fie de peste Marea Neagră (Sf. Antim
Ivireanul), fie din imensa lume slavă de Răsărit (Sf. Vasile de la Poiana
Mărului, Sf. Paisie de la Neamţ). Spaţiul cultural-teologic românesc este
fundamental deschis, dovedind o mare capacitate de asimilare.
Prin urmare, deşi prezent în teologia şi cultura românească, şi încă
într-un mod dramatic, fenomenul pseudomorfozei se limitează la anumite
perioade, areale şi contexte, constituind o pojghiţă pe care fondul ortodox al
neamului românesc, opunând rezistenţă, poate să o îndepărteze după
modelul invocat de Nichifor Crainic al personajului Parsifal din „uriaşa
45

CRAINIC ia contact cu opera lui OSWALD SPENGLER Der Untergang des
Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte („Apusul Occidentului.
Schiţe ale unei morfologii a istoriei universale”) în timpul şederii sale la Viena (19201922), la puţin după apariţia acesteia (volumul I: Viena, 1918; volumul al II-lea: München,
1922). El reflectează cu privire la problema pseudomorfozei în eseul Parsifal publicat în
1924 în revista „Gândirea” III (1924), nr. 8-10, 20 ian. 1924, pp. 181-186 [text reluat în
IDEM: Puncte cardinale în haos, Bucureşti: Ed. „Cugetarea” P.C. Georgescu Delafras,
1936, pp. 75-94 şi în ediţia Punctelor cardinale în haos a lui Petru Ursache de la Ed.
Timpul, Iaşi, 1996, pp. 70-79], cu doisprezece ani înainte ca GEORGES FLOROVSKY să
abordeze această problemă la primul Congres al Facultăţilor de Teologie de la Atena din
1936, care va deveni tema centrală a capodoperei sale Căile teologiei ruse. A se vedea
GEORGES FLOROVSKY: Westliche Einfüsse in der russischen Theologie, în: ProcèsVerbaux du Premier Congrès de Théologie Orthodoxe à Athènes. 29. Nov. -6. Dec. 1936,
ed. H.S. Alivisatos, Atena 1939, pp. 219, 222, 225, 229 ş.cl. Ediţie mai amplă în: Kyrios 2
(1937), 9, 12, 14, 20. Traducere engleză: Western Influences in Russian Theology, în:
IDEM: Collected Works IV, Belmont/Mass., 1975, pp. 157-182.
46
NICHIFOR CRAINIC: Parsifal, p. 72.
47
IBIDEM.
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dramă liturgică a lui Wagner”.48 Paradigma teologică românească se înscrie
mai curând în acest model conturat de Crainic, conform căruia fondul
spiritual şi cultural autohton exercită o puternică rezistenţă la
pseudomorfoză, decât în scenariul diacronic articulat de Georges Florovsky,
după care reacţia la pseudomorfoză nu poate fi decât una de restaurare prin
întoarcerea la o paradigmă istorică sau liturgică (după modelul propus de
Alexander Schmemann) ideală.
În ciuda impactului pe care l-a avut asupra teologiei ortodoxe de
după 1936, în special slavă şi grecească, modelul de ieşire din
pseudomorfoză propus de Florovsky descrie mai curând un caz particular,
după un model de gândire de sorginte protestantă. Demersul fundamental al
Reformei a fost acela de a milita pentru revenirea la un (presupus) stadiu de
viaţă evanghelică primară prin eliminarea dezvoltărilor pe care viaţa
Bisericii le-a cunoscut ulterior. În principiu, regăsim acelaşi reflex de
gândire nu numai la Florovsky, ci şi la alţi reprezentanţi ai teologiei ruse din
exil (precum deja amintitul Alexander Schmemann). De altfel, exegeţi mai
noi49 ai operei teologului rus au semnalat similitudinea de logică dintre
descrierea occidentalizării teologiei ruse de către Florovsky şi presupusa
patologie a „elenizării creştinismului” (Hellenisierung des Christentums)
acuzată de către Adolf von Harnack. În felul acesta, discursul florovskyan
despre pseudomorfoză devine, el însuşi, simptom al unei pseudomorfoze şi
mai adânci, care nu mai are de a face cu importul de forme străine de duhul
Ortodoxiei, capabile să o deformeze pe aceasta, ci cu asumarea necritică, de
la bun început, a unui mod de a reflecta şi a fi străin Ortodoxiei.
În definitiv, ieşirea din pseudomorfoză nu este atât o problemă de
restaurare a unor forme originare uitate, respectiv de revenire la o
paradigmă ideal(izat)ă pierdută. Un atare demers echivalează cu o reducţie
pauperizantă, livrescă şi, nu în ultimul rând, utopică. În resorturile sale cele
mai intime, pledoaria pentru purificarea prin întoarcere la un anumit stadiu
de dezvoltare istorică idealizat este o formă de idolatrizare a unui construct
ideal şi, fatalmente, ireal. Este un soi de închidere tautologică în sine, care
blochează orice mergere mai departe. Ieşirea din pseudomorfoză este, aşa
cum sugerează Nichifor Crainic, mai curând, o problemă de orientare.50
48

IBIDEM, pp. 78-79. „Copil naiv al naturii”, plin de vitalitate, Parsifal reuşeşte să
îndepărteze de la cetatea Sfântului Potir pericolul cumplit al maleficului Klingsor.
49
A se vedea PAUL L. GAVRILYUK: George Florovsky şi renaşterea religioasă rusă,
trad. Adela Lungu, Iaşi: Doxologia, 2014, pp. 328-335
50
NICHIFOR CRAINIC: Sensul tradiţiei, în: „Gândirea” IX (1929), nr. 1-2/ianuariefebruarie, p. 1-11; text reluat în: Idem: Puncte cardinale în haos, Bucureşti: Ed. Cugetarea
Georgescu Delafras [1936], pp. 95-130 şi în ediţiile: a II-a 1940, a III-a 1996 [ed. Ursache,
pp. 123-139] şi a IV-a 1998; reluat, de asemenea, în: IDEM: Teologie şi filosofie.
Publicistică (1922-1944). Ediţie critică, text stabilit, cronobiografie, note şi bibliografie de
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Însă orice orientare presupune un instinct bun, dezvoltat în decursul unei
creşteri organice pe care nu o poate suplini niciun construct raţional. Este
instinctul creştin-ortodox al neamului românesc exersat şi verificat în sute
de ani de fidelitate faţă de modul de vieţuire ortodox.
Abstract: Ways of Romanian Theology. A Critical Inquiry of the Use of
Oswald Spengler’s Concept of „Pseudomorphosis” in the Orthodox Theology
The title of this study paraphrases the title of the famous book of Georges
Florovsky „Ways of Russian Theology” (1937) in which he articulates his
doctrine about pseudomorphosis as main pathology of the Russian theology.
The fundamental thesis of Florovsky’s work has become famous and has been
shared by much of Orthodox theology in the twentieth century. According to
it, the Ortodox theology has been alienated by the assumption of foreign
Western models. This is the reason why the Orthodox theology should return
to its genuine patristic sources. In fact, the doctrine about pseudomorphosis as
cultural phenomenon is not Georges Florovsky’s own idea, but an aspect of
the philosophy of culture of the German thinker Oswald Spengler (18901936). Twelve years before Florovsky, the Romanian theologian Nichifor
Crainic (1889-1972) received and adapted Spengler’s doctrine about
pseudomorphosis regarding the condition of the Romanian theology at the
beginning of the twentieth century. But there are differences between the
understanding of pseudomorphosis by Florovsky and by Crainic. While
Florovsky understands the overcoming of pseudomorphosis as a historical
process that involves returning to an ideal stage in the past (the period of the
ancient Greek Church fathers), Crainic considers that the native cultural fund
opposes resistance to the pseudomorphosis. Consequently, overcoming
pseudomorphosis is not a problem of restauration but a problem of
orientation, in which the unaltered native fund plays an important role.
Florovsky’s understanding of pseudomorphosis corresponds to the specificity
of Russian theology, whereas the outlook of Nichifor Crainic is specific to the
reality of Romanian theology.

Dr. Adrian Michiduţă, Ed. Episcopiei Giurgiului şi Ed. Aius Printed, Giurgiu şi Craiova,
2010, pp. 155-168. A se vedea şi IDEM: Puncte cardinale în haos, în volumul omonim din
1936, pp. 31-51 (scris: decembrie, 1931), reluat în ediţia Petru Ursache, pp. 17-27.
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Este hermeneutica o metodă actuală în studiul
Istoriei religiilor?
Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR1
Cuvinte cheie: hermeneutică, Istoria Religiilor, Mircea Eliade, sacru
Keywords: hermeneutics, History of Religion, Mircea Eliade, sacred
Introducere
Termenul de „hermeneutică” („arta sau ştiinţa interpretării”)2
provine de la verbul grecesc „hermeneuein” („a interpreta”) având la
filosofii greci, sub forma „hermeneia” („interpretare”), sensul de „tehnică
interpretativă”. De-a lungul timpului, hermeneutica a fost văzută atât ca
disciplină, cât şi ca metodă de lucru, fiind adoptată în majoritatea
domeniilor cunoaşterii, devenit astfel o metodă universală. Hermeneutica
nu este o „creaţie” târzie, urmele sale putând fi găsite în antichitatea grecolatină, cu referire la interpretarea poemelor homerice. Între scriitorii
moderni care au definit, au analizat şi au abordat hermeneutica, atât ca
metodă, cât şi ca disciplină, se numără: Friedrich Schleiermacher, Wilhelm
Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer şi Paul Ricoeur.
Între metodele de cercetare în cadrul Istoriei religiilor, prezentate şi
dezvoltate de anumiţi cercetători ai fenomenelor religioase, se numără:3
metoda filologică (Max Müller), metoda antropologică-etnologică (E.B.
Tylor), metoda comparativă sau comparatistă (Nathan Soderblom, Raffaele
Pettazzoni), metoda istorică (Th. Mommsen, Trevor Ling, Ioan-Irineu
Mihălcescu, Emilian Vasilescu), metodele psihologică şi psihanalitică
(Sigmund Freud, Carl Gustav Jung), metoda sociologică (Émile Durkheim,
Roger Caillois, Claude Lévi-Stauss), metoda fenomenologică (Rudolf Otto,
Friedrich Heiler). Deşi nu este trecută în rândul metodelor „clasice” de
studiu în cadrul discplinei, metoda hermeneutică a cunoscut un avânt
considerabil mai ales prin scrierile lui Mircea Eliade.
Etimologia cuvântului „hermeneutică” trimite la zeul Hermes,
patronul hermeneuticii, divinitate ce ilustrează conceptul de coincidentia
oppositorum.4 În mitologia greacă existau două reprezentări ale lui Hermes,
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
JEAN-YVES LACOSTE, „Hermeneutics”, în: Encyclopedia of Christian Theology,
Volume 1 A-F, Jean-Yves Lacoste (Editor), Routledge, New York, London, 2005, p. 688.
3
ADRIAN BOLDIŞOR, Istoria religiilor. Religiile antice, Ed. Mitropolia Olteniei,
Craiova, 2015, pp. 14-25.
4
Vezi: ADRIAN BOLDIŞOR, Coincidentia oppositorum de la Sfântul Dionisie
Areopagitul la Mircea Eliade, în vol.: Teologie şi filosofie în opera Sf. Dionisie
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suprapuse, dar necontopite total, considerate de obicei ca două ipostaze ale
aceluiaşi zeu, iar uneori ca divinităţi diferite: Hermes Arcadianul şi Hermes
Trismegistos.
Hermes Arcadianul şi Hermes Trimegistos
Hermes Arcadianul,5 cunoscut încă din vechime de pe tăbliţele din
Micene,6 era echivalentul zeului roman Mercur. Era fiul lui Zeus şi al nimfei
Maia, aşa cum apare în homericul Imn al lui Hermes. Zeu de grad secundar,
era investit cu numeroase atribute care îi compuneau o structură eclectică,
aproape paradoxală. Divinitate sincretică, rezultată prin fuziunea mai multor
zeităţi arhaice locale, Hermes Arcadianul era un zeu al vântului care a
inventat lira şi cimpoiul păstorilor. Era zeul comerţului, în special al celui
rapid, al drumurilor, iubitor al tineretului şi protector al gimnaziilor şi
palestrelor, dar şi zeu al somnului, închizând cu bagheta sa magică ochii
celor care dorm şi tot cu ea deschizându-i. Hermes era conducătorul
sufletelor spre lumea de dincolo (era numit uneori Hermes Psyhompompos,
călăuza sufletelor spre Hades).7 Era şi zeul transgresiunilor, încălcând
tabuurile şi interdicţiile, cu timpul devenind mesagerul zeilor, în mişcare
continuă între cer, pământ şi infern. Facilita comunicarea între aceste planuri
prin cuvânt, al cărui stăpân va deveni. A devenit zeu pastoral, ocrotind
turmele şi cirezile. Mai târziu era venerat în cetăţi, cinstit ca zeu al
negustorilor greci, dar şi oratorul arhetipal (descoperitorul elocvenţei). Era
zeu călător, atlet, patron al jocurilor şi exerciţiilor gimnastice, protector al
memoriei didactice şi al şcolilor, paznicul sacru al drumurilor, inventatorul
lirei. Hermes a ajuns şi patron al hoţilor, dar şi simbol al forţei profetice
(dirija spre oameni visele promotorii emanate de Zeus). Exista şi cultul lui
Hermes falic care, deşi secundar, trimite la o origine culturală primitivă8
(εςμιτ, piatră falică, fiind zeu psihopomp şi Trickster).9
În mitul său biografic se găsesc mai multe momente: s-a născut într-o
peşteră din Arcadia (Muntele Kyleve) şi îndată după naştere a fugit în
scutece în Tesalia, furând cirezile fratelui său Apollo. Nezărit decât de
Areopagitul, Vol. 1, Coordonator: Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2012, pp. 287-398.
5
IDEM, Istoria religiilor. Religiile antice, pp. 24-29.
6
ATTILIO MASTROCINIQUE, „Hermes”, în: Encyclopedia of Religion, Volume 6,
Second Edition, Lindsay Jones (Editor in Chief), Macmillan Reference, Thomson. Gale,
New York, 2005, p. 3936.
7
Diac. Prof. Univ. Dr. EMILIAN VASILESCU, Istoria religiilor, Ediţia a III-a, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998, p. 277.
8
NICOLAE ACHIMESCU, Istoria şi filosofia religiilor la popoarele antice, Ediţia a II-a,
Ed. Tehnopress, Iaşi, 2000, p. 294.
9
ELIADE, CULIANU, Dicţionar al religiilor, Cu colaborarea lui H.S. Wiesner, Ediţia a II-a,
Traducere din franceză de Cezar Baltag, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 142.
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ciobanul Battos şi ascunzând vitele, s-a întors în grota natală, unde, găsind o
broască ţestoasă, a făcut din carapacea ei o liră. Apollo, deşi venise furios
să-şi ia înapoi cirezile, s-a lăsat cucerit de sunetele necunoscute ale noului
instrument muzical şi, în schimbul lirei, i-a lăsat lui Hermes toate vitele.
Altădată i-a dăruit vestitul caduceu care devine simbolul său nedespărţit,
completat de alte două: pălăria cu boruri lungi şi sandalele înaripate cu aur.
Tot Apollo l-a învestit cu funcţia de crainic divin. De la ocrotirea păstorilor
şi drumeţilor, ajunge patron al muzicii, al invenţiilor şi al meşteşugarilor.
Asociat cultului zeiţei Hestia, era patronul locuitorilor. Statuile zeului erau
aşezate la colţurile străzilor.
Hermes Trismegistos, identificat de Herodot cu zeul egiptean Thot,10
inventator al hieroglifelor, al căror înţeles adevărat era cunoscut numai de
preoţii de rang înalt, apare mai târziu, ca zeu sapienţial, recompus după
modelul său egiptean autentic. Astfel, începând cu secolul al IV-lea î.Hr.,
Thot era desemnat cu numele Hermes Mercurius Trismegistos (Hermes,
grecescul Ερμης Τριμεγιστος, latinescul Hermes Trismegistus). Hermes
Trismegistos se află la originea a tot ce zămisleşte mintea omenească, de
aceea era adorat în calitate de creator al tuturor artelor şi ştiinţelor. Era un
zeu care, în mitologia greacă, avea atribute variabile, fiind cunoscut şi
adorat atât în Egipt (sub identitatea lui Thot) cât şi în Arcadia (ca zeu al
fertilităţii). Era zeu al cunoaşterii tainelor divine, autorul unor cărţi iniţiatice
sacre, hermetice11 (de la numele şi atributele lui s-a dezvoltat
„hermetismul”).12 Era zeu al profeţiei, educaţiei, astronomiei, ocrotitorul
scrisului, al geografiei, inventatorul vorbirii articulate, al scrierii, al lirei cu
3 coarde şi descoperitorul măslinului. Era interpretul iscusit şi fecund dintre
natură şi om, depozitarul cunoştinţelor referitoare la fenomenele naturii şi la
raţiunea lor. Hermes Trismegistos a fost valorificat în perioada Renaşterii,
odată cu descoperirea textelor hermetice, aduse de călugărul Leonardo da
Pistoria lui Cosimo de Medici. Textele au fost traduse din limba greacă în
limba latină de Marsilio Ficino în anul 1463 şi au fost publicate în 1471,
având din acel moment un impact considerabil în întreaga lume.13
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HERODOT, Istorii, II, 138, 4, Ediţie bilingvă, Volumul II, Studiu introductive, traducere,
notiţe istorice şi note de Felicia Ştef, Ed. Teora Universitaris, Bucureşti, 1998, p. 153.
11
HERMES TRISMEGISTOS, Tabula Smaragdina. Divinul Poimandres, Ed. Herald,
Bucureşti, 2006.
12
DYLAN BURNS, „Hermetism / Hermeticism”, în: The Brill Dictionary of Religion,
Edited by Kocku von Stuckrad, Volume II E-L, Brill, Leiden. Boston, 2006, p. 847.
13
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Mircea Eliade şi metoda hermeneutică
Deşi nu a scris o lucrare specială în care să abordeze problema
metologică, Mircea Eliade şi-a conturat o metodă de cercetare care răspunde
anumitor întrebări, lăsându-le pe altele fără rezolvare.14 După I.P. Culianu,
savantul de la Chicago intră în contact cu disciplinele adiacente cercetării
faptelor religioase pentru a-şi forma o privire de ansamblu asupra
manifestărilor sacrului. El lucrează cu faptele religioase altfel decât
fenomenologii sau istoricii religiei, deoarece „caută structurile esenţiale ale
religiei, şi de aceea ordonează faptele în categorii. Aceste categorii,
rezultante ale descrierii fenomenologice, ar fi apriorice. Ele continuă să
funcţioneze în mod inconştient în momentul în care omul încetează de a mai
trăi în orizontul lor. Un asemenea orizont, care constituie «ontologia
arhaică», îi este din nou propus ca meditaţie omului care nu se mai
recunoaşte în el, cu intenţia de a-l ajuta să depăşească criza provocată de
ideologiile istoriciste”.15 Spre deosebire de fenomenologi, care urmăresc
sesizarea esenţei religiei, Eliade utilizează şi demersul comparatist pe care
primii îl refuză (în Tratatul de istorie a religiilor). Spre deosebire de
istoricii religiilor, Eliade sesizează că aceştia pun mai ales accentul pe
termenul „istorie” şi mai puţin pe cel de „religie”. Eliade porneşte de la
noţiuni trans-istorice, fără a neglija şi cronologia manifestărilor (în Istoria
credinţelor şi ideilor religioase). Istoria religiilor trebuie să îmbine
fenomenologia şi istoria într-o sinteză: „hermeneutica creatoare”. „Pornind
de la hermeneutica materialului istorico-religios, Eliade vrea să ofere
jaloanele pentru constituirea unei «antropologii filosofice»”.16
Hermeneutica reprezintă interpretarea fenomenelor religioase, pentru
ca analiza să se deschidă spre totalitatea spiritului uman. „Fie că-i place sau
nu, istoricul religiilor nu şi-a isprăvit opera după ce a reconstituit istoria unei
forme religioase sau i-a determinat contextul sociologic, economic sau
politic. Pe lângă toate acestea, el trebuie să-i înţeleagă semnificaţia – altfel
spus să-i identifice şi să-i elucideze situaţiile şi poziţiile care i-au făcut
posibilă apariţia sau triumful într-un moment anume al istoriei sale”.17
Eliade insistă asupra conceptului de „hermeneutică totală”, prin care
descifrează şi explică întâlnirile omului cu sacrul. Drumul trebuie să treacă
prin hermeneutică, prin interpretarea şi înţelegerea faptelor. „Faptul că
14
Vezi o prezentare în acest sens: ADRIAN BOLDIŞOR, Valenţe creştine în gândirea lui
Mircea Eliade, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2011, pp. 59-124.
15
IOAN PETRU CULIANU, Mircea Eliade, Ediţia a II-a revăzută, Traducere de Florin
Chiriţescu şi Dan Petrescu, cu o scrisoare de Mircea Eliade şi Postfaţă de Sorin Antohi, Ed.
Nemira, Bucureşti, 1998, pp. 21-22.
16
IBIDEM, p. 23.
17
MIRCEA ELIADE, Nostalgia originilor. Istorie şi semnificaţie în religie, Traducere de
Cezar Baltag, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 14.
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hermeneutica duce la crearea de noi valori culturale nu implică ideea că ea
nu este «obiectivă». Dintr-un anumit punct de vedere am putea compara
hermeneutica cu «descoperirea» ştiinţifică sau tehnologică. Realitatea ce
urmează a fi descoperită exista încă înainte de descoperire, dar ea nu era
zărită, sau nu era înţeleasă, sau nu se cunoştea folosul ei. În acelaşi mod,
hermeneutica creatoare dezvăluie semnificaţii care nu erau sesizate înainte
şi le evidenţiază cu o asemenea vigoare încât, după asimilarea noii
interpretări, conştiinţa nu mai rămâne aceeaşi. Hermeneutica creatoare
transformă în cele din urmă omul; ea depăşeşte simpla instruire, ea este
totodată o tehnică spirituală susceptibilă să modifice calitatea existenţei
înseşi”.18
Hermeneutica este arta comprehensiunii, a înţelegerii omului. Ea
apare ca metodă ce se bazează pe texte şi urmăreşte descifrarea şi
clasificarea lor precum şi mecanismul de funcţionare, fiind posibilă în orice
domeniu. Eliade propune o hermeneutică totală, analizând nu numai
fenomenele religioase, ci şi pe cele artistice şi literare. „Este deci greşit a
spune că hermeneutica lui Mircea Eliade are drept obiect doar mitul şi
simbolul. Ea cuprinde, după cum s-a observat de altfel, şi premise ale unei
hermeneutici filosofice. Mircea Eliade contestă că obiectivul principal ar fi
întemeierea unei antropologii filosofice personale. Preocuparea prioritară,
fundamentală, rămâne în permanenţă doar instituirea unei «metode
hermeneutice» de valabilitate universală. Definiţia «hermeneuticii totale» la
Mircea Eliade (…) trebuie deci extinsă de la orice tip de sacralitate, la orice
tip de creaţie spirituală sacră sau profană”.19
Hermeneutica este metoda universală de cunoaştere, de înţelegere
globală a lucrurilor, de aşezare a valorilor după criterii intrinseci. Pentru
Eliade, înţelegerea este rezultatul interpretării. Savantul propune studierea
faptelor religioase în cadrul de referinţă care le este propriu, în orizontul lor
specific. Hermeneutul trebuie să se plaseze în planul de referinţă al textului
pe care vrea să-l interpreteze, datoria istoricului religiilor fiind aceea de a
prinde semnificaţia originară a unui fenomen sacru şi de a-i interpreta
istoria.20 Astfel, „hermeneutica ocupă un rol preponderent în cercetările
noastre deoarece, în chip inevitabil, ea este aspectul cel mai puţin dezvoltat
al disciplinei noastre”.21 Eliade pune dezvoltarea hermeneuticii în legătură
cu noua realitate a lumii în care tradiţiile religioase interacţionează,
18
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întâlnirea dintre civilizaţii devenind o problemă importantă a timpurilor
moderne. „O adevărată întâlnire presupune dialogul. Pentru a intra într-un
dialog valabil cu reprezentanţii culturilor extraeuropene, trebuie să
cunoaştem şi să înţelegem aceste culturi. Hermeneutica este răspunsul
occidentalilor – singurul răspuns inteligent cu putinţă – la solicitările Istoriei
contemporane, la faptul că Apusul este sortit confruntării (am fi tentaţi să
spunem condamnat la confruntarea) cu valorile culturale ale «celorlalţi». În
această situaţie, hermeneutica va găsi un ajutor preţios în Istoria religiilor”.22
Felul în care Mircea Eliade a definit şi a folosit metoda hermeneutică
în cercetările sale a avut, de-a lungul timpului, atât susţinători cât şi critici.
Savantul român a fost acuzat că a omis sensul istoric al evenimentelor şi a
evaluat obiectiv datele pe care le-a folosit, orientându-se spre demersuri
normative şi teologice. Răspunsul lui Eliade a fost „să apeleze la valoarea
hermeneuticii creative, unde prelungirea semnificaţiei şi perspicacitatea nu
depind de acurateţea din fiecare detaliu şi nici de competenţa personală în
fiecare disciplină şi limbă”.23
În anul 1972, Hans H. Penner şi Edward A. Yonan argumentau
posibilitatea unei „ştiinţe a religiei” împotriva „reducţionismului”. Astfel, „o
definiţie a religiei acceptabilă pentru toţi necesită o metodă validă şi o
multitudine de definiţii implică o multitudine de metode. Ar fi în
contradicţie să se afirme că o definiţie a religiei acceptată de către toţi
necesită o multitudine de metode. Dorim să subliniem că nu ne opunem
multitudinii de definiţii. Mai degrabă, ne opunem presupunerii că o definiţie
a religiei trebuie să fie acceptată de oricine”.24 Atât Rudolf Otto, cât şi
Mircea Eliade susţineau că religia se reduce la categorii precum
„numinosul” şi „sacrul”. Mai mult decât atât, savantul de la Chicago afirma
că încercarea de a explica esenţa fenomenului religios cu ajutorul altor
discipline este un demers greşit. Pentru el, religia este unică şi ireductibilă la
alte noţiuni. „Realizăm că mulţi cercetători au pretins că studiul religiei nu
trebuie să fie metafizic sau teologic. (...) Aici se află un răspuns parţial la
întrebarea care ne-a uluit: De ce cercetătorii religiei rămân timizi la definiţii
şi teorii? Aceasta se întâmplă datorită faptului că «ceva» ce trebuie înţeles
nu poate, în principiu, să dea o definiţie sau o teorie”.25 Problema apare
atunci când se încearcă „înţelegerea” faptelor religioase, termenul de
„înţelegere” presupunând clasificări şi explicaţii. Cei doi autori erau de
22
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părere că fără definiţii şi teorii nu este posibilă o „ştiinţă a religiei”, iar
ireductibilitatea faptelor religioase la realităţi de alt ordin este un demers
greşit, Istoria religiilor devenind un fel de ştiinţă misterioasă.
Într-un studiu din anul 1973 despre metoda de lucru a lui Mircea
Eliade, Mac Linscott Ricketts nu era de acord cu părerea după care Eliade îi
datorează mult lui Lévy-Bruhl. De fapt, savantul român a declarata adesea
că este în opoziţie cu teza privitoare la mentalitatea pre-logică. Metoda
eliadiană depăşeşte „morfologia” şi „fenomenologia” religiei, fiind încadrată
„istoriei religiei”, deşi cele mai multe critici i-au fost aduse pornind de la
termenul de „istorie”. Acest lucru se datorează faptului că Eliade foloseşte
termenul cu dublu sens: atât ca metodă de studiu, cât şi ca istoriografie.
„Necesitatea studiului «istoric» al religiei este subliniată de Eliade numai ca
mijloc în descoperirea înţelesurilor «trans-istorice» ale fenomenului
religios”.26 O altă critică adusă din partea antropologilor afirma că savantul
nu dă prea mare importanţă detaliilor, preferând generalizările. De fapt,
generalizările constau în faptul că Eliade, aducând laolaltă oameni din toate
timpurile şi din toate religiile, îi aşază în faţa omului modern, opunând
modurile lor de viaţă. Eliade tinde, prin metoda sa, să îmbine analizele
făcute de diferiţi antropologi şi istorici ai religiei.
În anul 1977, Guilford Dudley III analiza opera lui Mircea Eliade şi
criticile ce au fost formulate la adresa lui de diferiţi cercetători, cu privire,
mai ales, la metoda adoptată de acesta. În studiul său, Dudley porneşte de la
ideea că Universităţile americane pot juca un rol de intermediar între
cercetările din Europa şi Asia, mai ales după ce creştinismul protestant, prin
Karl Barth, a criticat dialogul dintre creştinism şi alte religii, dialog ce a fost
promovat de gânditorii creştini protestanţi din secolul al XIX-lea. Această
tradiţie liberală, de la Schleiermacher la Troeltsch, a prezentat credinţa
creştină ca incluzând, într-un fel, celelalte tradiţii. Barth este cel ce a
susţinut că numai prin ochii teologiei dogmatice trebuie văzute alte religii.
De asemenea, el a afirmat că o disciplină a Istoriei religiilor nu poate să
existe, deoarece creştinismul se opune oricărei alte religii, acestea neavând o
bază reală. Teologul german susţinea că relaţia dintre religie şi teologie
trebuie să fie asemenea celei dintre doctrina păcatului şi doctrina despre
Dumnezeu. Cei care l-au urmat pe Barth, printre care se numără Hendrick L.
Kraemer şi Brende Kristensen, s-au opus din plin existenţei unei discipline a
Istoriei religiilor, cunoscută sub numele de Religionswissenschaft. Teologia
lui Barth a ajuns în America datorită lui Emil Brunner.

26

MAC LINSCOTT RICKETTS, „In Defence of Eliade. Toward Bridging the
Communications Gap between Anthropology and the History of Religions”, în: Religion.
Journal of Religion and Religions, vol. 3, Spring 1973, pp. 23–24.

125

În anul 1959, istoricii religiilor americani s-au adunat la Chicago
pentru a înfiinţa Societatea americană pentru studiul Religiei. Începând cu
anul următor s-au propus mai multe teorii cu privire la raportul ce trebuie să
existe între studiul teologiei şi cel al religiilor lumii. Eliade este cel care,
prin opera sa, s-a impus ca personalitatea cea mai autorizată în studiul
Istoriei religiilor, adoptând o poziţie intermediară în cadrul dialogului dintre
teologi şi alţi cercetători. „El poate extrage expresiile simbolice individuale
dintr-un fenomen religios particular şi să le explice în lumina structurii
universale şi a modelului simbolismului religios”.27 Eliade dorea ca
disciplina Istoria religiilor să existe prin ea însăşi, susţinând că viaţa
religioasă ţine diverse religii în legătură, religia unindu-i pe oameni. De
asemenea, el susţinea că înţelegerea lui homo religiosus presupune
înţelegerea primitivilor şi a religiei orientalilor. Religia are astfel rolul de a
realiza reconcilierea universală, redând umanităţii sensul ei adevărat.
Metoda adoptată de Eliade este criticată mai ales de cercetătorii empirici.
Un punct important în dezvoltarea disciplinei Istoria religiilor l-a
constituit Congresul internaţional al Istoriei religiei, ţinut în anul 1960 la
Marburg, acolo unde s-au propus două metode opuse în cercetarea
fenomenului religios, de către Wilfred C. Smith şi de J. Zwi Werblowsky
împreună cu Erwin Goodenough. Platforma adoptată la Marburg, semnată
printre alţii şi de Eliade, Kitagawa şi Ch. Long, a fost un refuz adus metodei
dialogului propusă de Wilfred C. Smith, poziţia fiind reaprobată la
următorul Congres de la Claremont, mai ales prin vocea lui Geo
Widengren. Declaraţia de la Marburg defineşte Religionswissenschaft drept
„o disciplină antropologică, studiind fenomenul religios ca o creaţie,
trăsătură şi aspect a culturii umane. Domeniul comun în care cercetători ai
religiei ca cercetători ai religiei se întâlnesc este înţelegerea faptului că
totala conştiinţă a numinosului sau experienţa transcendentului (unde
acestea se întâmplă să existe în religii) este reprezentată – orice altceva
poate să fie – fără îndoială de faptele empirice ale experienţei şi istoriei
umane şi trebuie să fie analizată ca toate faptele umane, prin metode
oportune. Astfel, sistemele de valoare ale diferitelor religii, formând o parte
esenţială a fenomenului faptic şi empiric, sunt obiecte legitime ale studiilor
noastre. Pe de altă parte, discuţia despre valoarea absolută a religiei este
exclusă prin definiţie, deşi îşi poate avea locul legitim în alte discipline
complet independente precum, de exemplu, teologia sau filosofia religiei”.28
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Dudley îl consideră pe Eliade a fi un apologet al religiilor orientale,
în special al celor indiene, această caracteristică fiind esenţială în dorinţa
savantului de a realiza o legătură între Est şi Vest în ceea ce priveşte, în
special, deşi nu exclusiv, studiul fenomenelor religioase. Eliade poate fi
considerat un mediator între Est şi Vest datorită faptului că încearcă să ţină
în legătură metoda fenomenologică cu cea istorică, metoda adoptată de el
devenind una de referinţă în studiul religiilor lumii.
După ce prezintă argumentele celor care-i critică metodologia, între
care se numără Edmund Leach, Robert D. Baird sau Hans H. Penner,
Dudley analizează viziunea savantului de la Chicago cu privire la
fenomenele religioase studiate. Autorul porneşte de la ideea că Eliade s-a
format mai întâi ca filosof, pasionat de platonism şi de umanismul
renascentist, acestea devenind, în timp, ţinta disciplinei pe care o apără,
Istoria religiilor. El este promotorul unei hermeneutici totale care reprezintă,
în fapt, o hermeneutică creativă ce are ca principal scop umanismul. Eliade
este un umanist în spiritul Renaşterii, iar nu un empirist cu rădăcinile din
Epoca Luminilor.
Prin operele sale, Eliade propune o ontologie arhaică, în termeni
parmenidieni (cu referire la faptul că timpul are o durată infinită),
platonicieni (arhetipurile) şi indieni (aşa cum se poate observa din studierea
practicilor yoga). Ontologia arhaică este concluzia la care trebuie să ajungă
istoricul religiilor în urma demersului său, ceea ce-i permite să găsească
semnificaţii în faptele pe care le analizează. „Eliade susţine că Istoria
religiilor poate servi ca o «hermeneutică totală», concentrată în miturile,
ritualurile şi simbolurile secrete. Eliade este sensibil la rolul mitului şi
ritualului, în parte datorită mediului de formare în Biserica Ortodoxă
Răsăriteană. Homo religiosus, pe care începem să-l înţelegem studiind omul
primitiv, cunoaşte sacrul prin cunoaşterea hierofaniilor”.29 Această
cunoaştere este valabilă şi pentru omul istoric, aşa cum este creştinul. Pentru
acesta, toate hierofaniile pot fi privite ca anticipând hierofania supremă care
este Întruparea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, un proces personal, iar nu
impersonal, mintea primitivului nefăcând diferenţe între aceste concepte.
„Dacă hierofaniile au o funcţie soteriologică pentru aceia care le cunosc, se
poate spune că Istoria religiilor joacă un rol soteriologic prin reactivarea
conştiinţei omului modern asupra timpului mitic, care este transconştiinţa
omului modern”.30
Nu trebuie pus semnul egalităţii între noţiunea lui Eliade de „sacru”
şi ceea ce se înţelege, în mod tradiţional, prin „divinitate”. Pornind de la
această remarcă, soteriologia reprezintă scăparea de istorie, eliberarea de
29
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ceea ce el numea „teroarea istoriei”, evenimentele istorice revelând situaţii
care sunt de dincolo de realitatea istorică. Omul are nevoie de o „ontologie
arhaică” pentru a scăpa de „teroarea istoriei”, Eliade afirmând că şi
creştinismul este, în esenţa sa, antiistoric, pentru că doreşte scăparea de
istorie prin întoarcerea în Paradis. Ceea ce susţine Eliade în scrierile sale
este că, în esenţă, homo religiosus nu este perceput diferit în Est şi Vest,
abordarea savantului fiind aceea de a înţelege unitar toate experienţele
religioase. „El rezolvă conflictul dintre Est şi Vest insistând că soteriologiile
în Vest sunt bazate pe o falsă înţelegere a religiilor vestice. Adevărata esenţă
a creştinismului şi iudaismului, afirmă el, este ontologia arhaică, iar nu o
ontologie a istoriei. Aceasta este doar un adaos al istoricismului vestic,
spune el, care a întunecat adevăratul spirit al creştinismului şi iudaismului,
conducând spre actuala obsesie cu privire la istorie. Pornind de la aceste
linii de atac, el identifică adevărata soteriologie creştină cu o scăpare de
istorie şi cu o reîntoarcere în Paradisul adamic al arhetipurilor, complet
conştient că această abordare merge împotriva înţelegerii triumfătoare a
creştinismului, susţinută de mulţi lideri şi teologi bisericeşti”.31 Dudley
subliniază că rădăcinile viziunii lui Eliade se găsesc în India, acolo unde
savantul a studiat în tinereţe. În acest spaţiu şi-a conturat el părerile despre
dialectica sacru-profan, despre hierofanii şi despre simbolismul religios.
Toate ideile prezentate de Dudley pe parcursul cărţii nu au alt scop
decât acela de a răspunde la întrebarea: „de ce fenomenologii şi istoricii
religiilor insistă să identifice disciplina lor cu o ştiinţă empirică?”.32 Eliade
este unul dintre puţinii cercetători care a propus o teorie comprehensivă în
ceea ce priveşte studiul manifestărilor religioase ale omului. Teoria lui se
bazează pe ontologia arhaică şi pe transconştient, pe simbolism, hierofanii şi
arhetipuri, pe sacralitatea timpului şi a spaţiului. În această teorie eliadiană,
reducţionismul are o valoare peiorativă, reprezentând o diminuare a esenţei
religioase. Pentru el, fenomenul religios este autonom, sui generis, putând fi
recunoscut numai prin el însuşi. De aici provin şi criticile ce i-au fost aduse
cu privire la faptul că ideile sale nu sunt suficient verificabile, teoria lui fiind
normativă, fundamentată pe presupuneri teologice, metafizice, de care
depind explicaţiile ulterioare.
Eliade poate fi alăturat lui Foucault şi Dumézil, acelei tradiţiei
franceze considerată a fi anistorică. În continuare, Dudley critică felul în
care Ricketts şi Călinescu îl apără pe Eliade în faţa criticilor, îndepărtându-se
de criteriile raţionale. Toate criticile se distanţează de înţelesul pe care
Eliade îl dă fenomenului religios în ansamblul său. Chiar dacă criticii au
dreptate atunci când afirmă că metoda lui Eliade este, în multe privinţe, greu
31
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de verificat din punct de vedere empiric, acest lucru nu prejudiciază cu
nimic importanţa şi rolul pe care le deţine în cadrul disciplinei Istoria
religiilor. „Criticii lui Eliade se pripesc în faţa mirajului «raţionalităţii
imediate», care presupune că un atac verificat empiric poate, cu o singură
lovitură, să dărâme întregul sistem ca «fals», «intuitiv» sau «subiectiv»”.33
În anul 1978, Ninian Smart, pornind de la cartea lui Guilford Dudley
III, avea să scrie unul dintre puţinele articole despre care Eliade îşi va nota
părerea în Jurnal. Autorul formulează întrebarea referitoare la valoarea
teoriei promovate de Eliade pentru viitorul disciplinei Istoria religiilor. În
gândirea savantului de la Chicago cu privire la dialectica sacru-profan,
Smart identifică elemente comune cu gândirea parmenidiană, platoniciană şi
indiană, viziunea lui Eliade despre timp şi istorie fiind filosofică şi
speculativă. „Nu este, desigur, nimic rău în aceasta şi, într-adevăr, se doreşte
ca adesea mai mulţi istorici ai religiei să fi fost mai curajoşi în teorie. Dar
sunt teorii şi teorii şi intenţii în spatele lor. Mi se pare că avem o problemă
atunci când o teorie în vigoare este expresia universalului, fiind apoi
propusă să se impună peste toate celelalte păreri”.34 Problema ridicată este
dacă se poate trage o linie de demarcaţie între domeniul teologiei şi cel al
filosofiei eliadiene, dificultăţile de interpretare apărând atunci când se
analizează operele lui Eliade cu privire la yoga şi şamanism.
Ninian Smart analizează viziunea lui Eliade referitoare la mit ca
istorie sacră petrecută într-un timp primordial, punând accentul pe diferenţa
dintre timpul mitic şi cel istoric şi pe faptul că toate miturile ar avea un
model cosmogonic, scoţând astfel în evidenţă importanţa originilor. În acest
sens, Smart studiază istorisirea Învierii de Paşte, afirmând că nu poate fi un
contrast între miturile cosmogonice şi întâmplările relatate într-un timp
liniar. Este vorba, în cele din urmă, de o confuzie între două idei cu privire
la timpul care se repetă: o repetiţie cosmică şi alta rituală. „În tradiţia
creştină, de exemplu, o serie lineară de evenimente nerepetabile este
replicată liturgic”.35 Ninian Smart consideră că, în ideile lui Eliade, se pot
descoperi urme ale gândirii existenţialiste (Heidegger), afinităţi jungiene şi,
mai mult decât toate, urme ale formării sale în România arhaică,
caracterizată prin spiritul ţăranilor. „Teoria lui Eliade are un mod de
funcţionare ca un mit care «dă sens» experienţei româneşti”.36 Viziunea lui
Eliade cu privire la arhetipuri este, în cele din urmă, anistorică, greşeala cea
mai mare a savantului fiind aceea că ignoră părerile religioase formulate de
antropologi, sociologi şi etnologi, considerându-le reducţioniste. În cele din
33
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urmă, hermeneutica creativă a lui Eliade este restrictivă, iar dorinţa lui
Guilford Dudley de a propune teoria lui Eliade ca program nu pare a fi în
acord cu ceea ce se doreşte a se întâmpla „după epoca Eliade”.
Anumiţi cercetători au privit în mod critic părerile formulate de
Eliade cu privire la dialectica sacru-profan şi la noţiunile care decurg de
aici. Astfel, K. Rudolf analizează felul în care Eliade percepe disciplina
Istoria religiilor, pornind de la Prefaţa pe care savantul a scris-o cărţii
Şamanismul şi tehnicile arhaice ale extazului. Pentru Eliade, istoricul
religiilor trebuie să studieze manifestările istorice ale fenomenului religios
pentru a afla semnificaţia acestuia şi pentru a exprima înţelesurile
transistorice ale datelor religioase. Astfel, Eliade îmbină, în demersul său,
mai multe metode de lucru: istoria, fenomenologia şi chiar filosofia religiei,
toate cuprinse într-o „hermeneutică totală”. Savantul nu pune accent pe
cronologia faptelor religioase deoarece, pentru el, fenomenul religios
transcende istoria. Sacrul fiind anistoric, Istoria religiilor se ocupă cu studiul
manifestărilor sale, hierofaniile. Manifestarea sacrului se poate realiza
oriunde, fie că este vorba de o piatră, un copac sau o divinitate, noţiunea de
„sacru” justificând demersul anistoric al lui Eliade.
Prin folosirea termenului de „hermeneutică”, Eliade îşi defineşte
poziţia: el nu analizează operele istorice ca atare, ci unicitatea faptului
religios, chiar dacă sacrul se manifestă în condiţii concrete de timp şi spaţiu.
Istoria religiilor este transformată dintr-o disciplină care studiază fenomenul
religios din punct de vedere istoric, într-una care se doreşte a fi universală.
„Pentru a atinge acest scop, Istoria religiilor, ca o «disciplină totală», trebuie
nu numai să integreze şi să articuleze rezultatele tuturor disciplinelor
importante; trebuie, de asemenea, să fie mai aproape înrudită cu
«fenomenologia» religiei, un termen pe care Eliade l-a folosit în acelaşi sens
ca Raffaele Pettazzoni. Astfel, istoria religiilor este capabilă să deschidă
drumul către o antropologie filosofică care dezvăluie un mod de «a fi în
lume» care nu este separat de «experienţa sacrului» sau de «conştiinţa
religioasă» şi de structurile lor”.37 Felul în care Eliade percepe Istoria
religiei depăşeşte vechea imagine creată în legătură cu această disciplină,
Religionwissenschaft, savantul de la Chicago adăugându-i şi ceea ce este
cunoscut ca studiul comparativ sau fenomenologic al religiei. Deşi critică
părerea lui van der Leeuw, prin faptul că acesta nu este prea mult interesat
de istoria structurilor religioase, concepţia lui Eliade este mai mult filosofică
decât istorică. Istoria religiilor este preocupată nu de structurile sociale,
37
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economice, culturale sau politice ale proceselor istorice, ci de semnificaţiile
religioase transistorice, de hierofanii sau kratofanii. Manifestările sacrului
sunt analizate prin structurile lor care transcend spaţiul, timpul şi istoria.
Pornind de aici, se poate explica conceptul eliadian de „teroare a istoriei”.
Este foarte greu să i se atribuie lui Eliade calitatea de „istoric al religiilor”,
atâta timp cât viziunea lui asupra dialecticii sacru-profan este una anistorică,
în multe dintre operele sale vorbind de o „abolire a istoriei”
K. Rudolf prezintă punctele importante ale demersului eliadian:
opoziţia sacru-profan ca bază a religiei; simbolismul ca prim înţeles al
expresiei religioase; istoria arhaică ca perioadă fundamentală din Istoria
religiei; homo religiosus ca formă adevărată a umanităţii. Autorul afirmă că
o privire critică a acestor puncte ne poate revela tendinţa anistorică a lui
Eliade în studiul fenomenului religios, precum şi concepţia antropologică şi
ontologică a savantului. Dialectica sacru-profan ne conduce către o viziune
anistorică, deşi sacrul se manifestă în istorie şi nu se poate vorbi de o
desacralizare sau profanizare totală a lumii. Simbolismul, fiind cifrul
realităţii, apare ca cea mai importantă caracteristică a Istoriei religiilor, iar
hermeneutica, ca descifrare a înţelesurilor, se defineşte ca metoda ce le
înglobează pe celelalte: istoria, sociologia, psihologia etc. Homo religiosus
devine omul simbolic, reuşind să comunice prin simbol cu sacrul. Eliade
universalizează orice simbol, scoţându-l din cadrul său concret de
manifestare. Pe de altă parte, el nu specifică cu claritate ce înţelege prin
„timpul arhaic” în care trăieşte homo religiosus, deşi s-ar putea realiza unele
corespondenţe cu epoca pietrei, aşa cum se desprinde din primul volum al
Istoriei credinţelor şi ideilor religioase. Savantul foloseşte noţiunea de
„arhaic” ca opunându-se „modernului”, „omul arhaic” fiind opus „omului
modern”, cei doi existând într-o tensiune dialectică. Întrebarea care se ridică
este în legătură cu valoarea pe care o au aceste noţiuni. Referindu-se la
homo religiosus ca om adevărat, Eliade se apropie de conceptul gnostic al
omului divin, aceasta fiind, în fond, o limitare a adevărului şi chiar a religiei
la anumite elite, aşa cum a făcut şi şcoala lui Rudolf Otto. Dar, a limita pe
om la o singură caracteristică, chiar şi cea religioasă, înseamnă a pierde din
vedere complexitatea naturii umane.
Din analiza critică a principalelor puncte eliadiene se pot desprinde
mai multe idei ontologice şi antropologice, ce depăşesc graniţele unui studiu
empiric specific istoriei religiei. Eliade nu are o abordare metodologică
precisă la toate nivelele la care lucrează. „Strict vorbind, Istoria religiilor
prezentată de Eliade ajută doar să ilustreze o ontologie, antropologie şi
soteriologie a priori. Judecăţile subiective, experienţele şi părerile personale
influenţează datele lui Eliade şi conduc către un fel de «reducţionism» la
care Eliade însuşi doreşte să renunţe şi luptă împotriva lui. Acum el se
identifică cu perspectiva religioasă pe care o prezintă: ţinta gândirii sale este
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homo religiosus ca fiind adevărata umanitate din trecut, prezent şi viitor.
Istoria religiilor devine – în ciuda opoziţiei lui Eliade – mijlocul de realizare
a acestei ţinte. El ajută să creeze o nouă antropologie religios-filosofică, în
spatele căreia putem depista o soteriologie ascunsă, care luptă să elibereze
fiinţele umane de a fi cu adevărat umane”.38 Demersul lui Eliade este nu
numai anistoric, ci şi antiistoric, această abordare găsindu-şi baza în
formaţia sa creştin-ortodoxă: „Nu trebuie să trecem cu vederea rădăcinile lui
Eliade în Biserica Ortodoxă Greacă, cu tradiţiile sale meditative şi icoanele
sale ca încarnări ale sacrului. Aceste rădăcini se întind de la «mediul
profund» până la fenomenologia religiei lui Eliade”.39
Un alt cercetător, James Buchanan, afirma că Eliade nu poate fi
înţeles în demersul său de interpretare a experienţelor religioase fără
definirea termenilor de „hermeneutică totală” şi „hermeneutică creativă”.
Prin opera sa, el promovează „un nou umanism” care devine posibil prin
dialogul dintre culturi, datorat înrudirii dintre om şi cosmos. Hermeneutica
devine astfel termenul esenţial al existenţei umane, Eliade apropiindu-se
astfel de Heidegger. Pe de altă parte, dacă hermeneutica totală este baza
unui nou umanism, istoria religiilor deţine rolul central în realizarea acestui
deziderat. Abordarea lui Eliade nu se cantonează într-o singură metodă,
astfel încât activitatea creativă evită reducţionismul de orice fel.
Hermeneutica devine creativă şi prin tendinţa ei de a transforma omul.
„Suntem îndemnaţi să privim asupra viziunii integrale a lui Eliade cu privire
la om şi cosmos; în acelaşi timp, simţim lupta intensă a omului angajat în
căutarea propriei realizări”.40
Unul dintre criticii lui Mircea Eliade, Robert Segal, afirma că
savantul de origine română face o confuzie între explicarea şi interpretarea
fenomenelor religioase. Autorul pornea de la cele trei întrebări pe care le
formulează Quentin Skiner: Ce înţeles vrea autorul să transmită? Ce l-a
determinat pe autor să expună înţelesul şi să-l transmită? Ce semnificaţie
ulterioară a avut această acţiune? Segal considera că Eliade a făcut o
confuzie între prima şi a doua întrebare. „Eliade, trebuie să mărturisesc,
confundă astfel interpretarea cu explicaţia – nu pentru că explicaţia sa este,
cum este interpretarea, ireductibilă religios, ci pentru că singura sa
38
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justificare pentru aceasta este acordul cu interpretarea sa”.41 De asemenea,
Segal afirmă că Eliade confundă prima cu a treia întrebare, interpretând totul
prin prisma lui Freud. „Eliade este un textualist pentru că anulează
deosebirea dintre semnificaţia religiei pentru sine şi înţelesul religiei pentru
credincioşii înşişi”.42 Există, totuşi, mai multe diferenţe între felul în care
Eliade şi Freud prezintă înţelesul faptelor religioase. Atâta timp cât Eliade
separă înţelesul pe care îl au faptele religioase pentru credincioşi, de
semnificaţia lor, el nu este un textualist; dar, atâta timp cât separă religia de
credincioşi, el nu este nici istoric, deoarece face semnificaţia independentă
de orice credincios. „Când Eliade analizează religia, el analizează invariabil
importanţa ei pentru mai mult decât pentru credincioşii înşişi”.43
O analiză asupra felului în care a fost percepută Istoria religiilor la
Chicago a fost realizată de Charles H. Long. Acesta porneşte de la ideea că
tendinţa de a dezvolta o şcoală de gândire este specifică Universităţii din
Chicago, exprimând o anumită aplecare spre metodă şi metodologie. Astfel,
după Georg Stephen Goodspeed şi Albert Eustache Haydon, scaunul de
titular al catedrei de Istoria religiilor a fost ocupat de Joachim Wach, urmat
de Mircea Eliade. Pentru Wach, ştiinţa religiei este diferită de teologie, atât
calitativ, cât şi cantitativ. Pe de altă parte, filosofia religiei se apropie mai
mult de teologie decât de ştiinţa religiei. De asemenea, Wach este cel care
întăreşte, în dese rânduri, importanţa hermeneuticii. „Pentru aceia dintre noi
care am studiat cu Wach şi am ascultat apoi lecţiile lui Mircea Eliade, există
continuităţi şi discontinuităţi de cercetare. Preocuparea intensă pentru
metodă a fost continuă, dar a fost exprimată în moduri foarte diferite; cineva
ar putea spune că în lecţiile şi scrierile lui Eliade, dimensiunea metodologică
era implicită în comparaţie cu expresia explicită a lui Wach”.44 Metoda lui
Eliade are în centru mai multe simboluri religioase, cum ar fi: „hierofania”,
„axis mundi”, „in illo tempore”, „centru”, „homo religiosus” etc. Dacă
Wach punea accentul pe orientarea filosofică generală, Eliade se reîntoarce
la datele religiei. Cu toate aceste deosebiri, Eliade a dus mai departe metoda
hermeneutică propusă de Wach. Astfel, religia n-a mai fost interpretată, ca
până atunci, din punct de vedere antropologic, sociologic, psihologic etc., ci
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şi-a căpătat caracterul de disciplină autonomă, integrând datele specifice
disciplinelor conexe. „În corelaţie cu acest mod al integrării şi autonomiei
disciplinei, a fost noţiunea de hermeneutică. Hermeneutica n-a fost doar un
procedeu de interpretare, ci a fost, în aceeaşi măsură, o viziune şi telos al
autonomiei şi unităţii”.45 Abordarea lui Wach este sociologică şi istorică, în
timp ce a lui Eliade rămâne morfologică şi anistorică. Stilul lui Wach este
kantian, iar hermeneutica sa derivă din romantism. Pe de altă parte,
abordarea morfologică a lui Eliade o înlocuieşte pe cea veche, evoluţionistă,
fiind în legătură cu ceea ce reprezintă pentru savantul de origine română
homo religiosus.
În anul 1986 Daniel Pals scria un articol în care aborda problema
reducţionismului în Istoria religiilor, analizând ideile lui Rudolf Otto,
Gerardus van der Leeuw şi Mircea Eliade. Autorul pornea, în studiul ideilor
savantului de la Chicago, de la articolele şi cărţile lui Hans Penner şi
Edward Yonan, Guilford Dudley şi Robert Segal. Aceştia au căzut în
dogmatism, argumentele lor nefiind ştiinţifice. Declararea autonomiei
disciplinei Istoria religiilor trebuie să se bazeze pe argumente ştiinţifice, la
fel cum se bazează oricare altă disciplină ştiinţifică. Segal este cel ce găseşte
o eroare la Eliade în dorinţa acestuia de a analiza fenomenul religios prin el
însuşi. „În ciuda atacurilor recente, viguroase şi diverse, nu există nicio
cauză prezentă pentru a ignora sau revizui teoria ireductibilităţii religiei
insistând asupra lui Otto, Eliade sau a altora. La sfârşitul analizei, critica se
dovedeşte a fi într-un loc greşit sau neconvingătoare”.46 Acest lucru se
datorează mai multor factori: nu există argumente în susţinerea, alături de
Penner şi Yonan, a ideii că oponenţii reducţionismului sunt în luptă cu
platonismul, deoarece, deşi reducţionismele sunt teorii, ele sunt teorii despre
anumite lucruri existente; nu există argumente pentru a susţine, împreună cu
Dudley şi Segal, că reducţionismul nu este nimic mai mult decât o dogmă
arbitrară şi neproductivă, rezultatele disciplinei Istoria religiilor fiind
argumente contradictorii; nu este niciun argument pentru a se susţine,
împreună cu Segal, că o credinţă este un intrus în discuţie, iar
ireductibilitatea religiei este o ficţiune. „Fără discuţie că există legături între
credinţele personale ale oricărui cercetător şi explicaţiile pe care le preferă.
Dar atâta timp cât motivele şi temeiurile sunt ţinute distincte, nu există
nimic de obiectat într-o asemenea circumstanţă. Pare chiar să fie sănătos”.47
Un alt cercetător, Gregory D. Alles, este de părere că abordarea
hermeneutică în studiul fenomenului religios este un demers adoptat de
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întreaga Şcoală de la Chicago, acolo unde Eliade a fost profesor timp de trei
decenii. Această metodă subliniază unicitatea şi ireductibilitatea faptului
religios pentru existenţa umană, insistând pe concepte precum „totalitate” şi
„semnificaţie”. Ideile au fost propagate de cel ce a ocupat postul de profesor
înaintea lui Eliade, Joachim Wach, pentru care Istoria religiilor era
„totalitate şi unitate”. „Pentru Eliade, de asemenea, hermeneutica şi
totalitatea au îndrumat împreună Istoria religiei, o legătură pe care Eliade a
numit-o odată o «hermeneutică totală»”.48 Cu toate acestea, felul în care
savantul vede „totalitatea” este diferit de modul în care o percepe Wach.
Pentru Eliade, iruperea sacrului reprezintă totalitatea, un sistem integral care
transcende graniţele culturale şi istorice. Hierofania, ca manifestare a
sacrului, trebuie să fie privită ca totalitate, hermeneutica fiind percepută ca
modalitate de descifrare a sensurilor ascunse. Hermeneutica nu poate studia
religia în totalitatea ei, critica adusă hermeneuticii fiind critica totalităţii.
„Ceea ce mă tulbură mai mult, totuşi, în legătură cu hermeneutica «totală» a
lui Eliade sunt implicaţiile sale pentru munca de cercetare creativă. Un
hermeneut angajat să descopere experienţa arhaică a hierofaniei trebuie să
ignore multe subiecte de o mare importanţă în alte modele ale Istoriei
religiilor. (...) Sacrul nu se manifestă niciodată ca o comunitate umană
întreagă”.49 Astfel, Wach este mai aproape de ceea ce reprezintă
Religionswissenschaft decât este Eliade cu morfologia lui. Hermeneutica
suferă din cauza dorinţei sale de a atinge totalitatea, Istoria religiilor
trebuind să fie mai mult decât întreprinderea realizată de hermeneutică,
perioada în care semnificaţia ocupa un loc central apropiindu-se de sfârşit.
Istoria religiei trebuie să fie istorie şi critică, denigrarea scientismului fiind o
tendinţă romantică, îmbrăţişată atât de Wach, cât şi de Eliade.
În acelaşi an cu studiul lui Gregory D. Alles apărea un altul care se
ocupa de metoda de cercetare a lui Mircea Eliade, semnat de Allen Douglas.
Acesta porneşte de la ideea că mulţi antropologi, sociologi şi chiar istorici ai
religiei sunt critici la adresa operei lui Eliade, în cazul în care nu o ignoră
total, bazându-se pe faptul că savantul de la Chicago nu a avut o abordare
ştiinţifică a datelor, metoda sa fiind necritică, arbitrară şi subiectivă. În fapt,
toţi criticii lui Eliade nu au luat în considerare complexitatea gândirii şi
operei sale, oprindu-se doar la anumite aspecte, mai mult sau mai puţin
marginale. „Dar, în formularea unui asemenea cadru metodologic general,
nu susţinem să se elimine ideile ontologice ale lui Eliade, presupunerile
metafizice, judecăţile normative şi clarele inconsecvenţe; într-adevăr, eu
susţineam exact interpretarea opusă, arătând că asemenea aspecte cruciale
48
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ale operei lui Eliade l-au dus «dincolo» sau «în afara» limitărilor de
perspectivă ale multor istorici şi fenomenologi ai religiei şi ale criticilor
săi”.50 Este o greşeală de interpretare a crede că Eliade este simplu
antiistoric sau nonistoric, acest fel de abordare neglijând ceea ce reprezintă
istoria prin felul de analiză a faptelor religioase. Pornind de la criticile lui
Robert D. Baird, Kenneth Hamilton, Thomas Altizer, Ivan Strenski, sau
G. Dudley, Allen Douglas afirma că „oricine poate demonstra uşor că
abordarea lui Eliade nu este bazată pe o teologie creştină sau pe o poziţie
normativă, dar întrebarea rămâne dacă istoria religiilor propusă de el face
dreptate creştinismului sau altor religii «istorice»”.51
Criticile aduse l-au prezentat pe Eliade ca fiind antiistoric, neglijând
faptul că, în unele scrieri, Eliade vorbeşte despre sensurile empiric şi istoric
ale faptelor religioase, evidenţiind o metodă de cercetare ambivalentă.
Sacrul se manifestă în istorie, într-un timp, spaţiu şi cultură particulare.
Numai pornind de la aceste condiţii Eliade analizează dialectica sacruprofan şi tensiunea ce există între aceşti doi termeni. Între istoric şi
transistoric există o strânsă legătură, Eliade afirmând adesea că structurile
religioase esenţiale sunt transistorice, istoria nemodificând structura unui
arhetip. În felul acesta, modul de a fi al omului în lume şi natura lui sunt
non-istorice.
Pornind de la aceste date, munca istoricului religiilor nu se încheie,
el trebuind să găsească semnificaţiile faptelor religioase, să le interpreteze,
ajungând până la afirmaţii ontologice non-istorice cu privire la natura
umană. Adesea, fiinţele umane transcend contextul istoric, de aici şi
afirmaţia lui Eliade după care, pentru homo religiosus, experienţele umane
au o valoare transistorică. Allen Douglas notează că părerile personale ale
savantului cu privire la istorie nu sunt cuprinse doar în operele sale de
cercetător, ci şi în celelalte scrieri, în special în cele diaristice. „În general,
Eliade este foarte critic în ceea ce priveşte tradiţia iudeo-creştină care a
atacat religiozitatea cosmică şi a golit natura de sacru. El vede rădăcinile
multora dintre crizele noastre contemporane în termenii unei asemenea
dezvoltări istorice şi adesea exprimă o speranţă că, creştinismul şi
occidentul modern se pot reînnoi prin recâştigarea dimensiunii cosmice a
realităţii”.52 Ceea ce subliniază Eliade în scrierile sale este faptul că fiinţa
umană simte că trăieşte autentic doar în preajma structurilor transcendente şi
nonistorice, criza omului istoric modern fiind produsă de refuzul de a adera
la soluţii religioase. Acceptarea de către om a structurilor religioase
50
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înseamnă acceptarea adevăratei realităţi a omului. Pornind de la aceste
constatări, între abordarea istorică şi cea fenomenologică trebuie să existe o
tensiune creativă. Mai mult decât atât, cei ce l-au criticat pe Eliade pornind
de la metoda adoptată n-au luat în considerare hermeneutica sa, aplecarea
atât asupra structurilor non-istorice, cât şi asupra variaţiilor istorice. Mircea
Eliade subliniază non-istoricitatea faptelor religioase, ceea ce nu reprezintă
un minus în demersul său.
Concluzie: Este hermeneutica o metodă actuală în studiul Istoriei
religiilor?
Se poate constata, din cele afirmate mai sus, că Istoria religiilor este
definită de Mircea Eliade ca o disciplină autonomă ce nu se confundă cu
niciuna dintre disciplinele istoriografice. Istoria religiilor nu trebuie să fie
echivalenta istoriografiei religiilor. Pe de altă parte, Eliade nu analizează
sensurile psihologice, sociologice sau politice ale manifestărilor sacrului.
Istoria religiilor apare ca o disciplină totală prin care sunt explicate
întâlnirile omului cu sacrul. Savantul de origine română nu este de acord cu
specializările în anumite religii sau domenii. Este de apreciat privirea de
ansamblu pe care o realizează Eliade, de la religiile preistorice până la
teologiile ateiste contemporane, mai ales în lucrarea Istoria credinţelor şi
ideilor religioase, Istoria religiilor apărând ca o modalitate de păstrare a
adevăratelor tradiţii, reprezentând efortul de conservare a memoriei
evenimentelor contemporane şi dorinţa de cunoaştere a trecutului umanităţii.
În aceste condiții, studiul Istoriei religiilor este apropiat de cercetarea
hermeneutică, de înţelegerea şi semnificaţia ce o capătă faptele istorice în
desfăşurarea lor. Astfel, studiul Istoriei religiilor echivalează cu studiul
semnificaţiilor religioase. Faptele istorice sunt situaţii asumate de oameni în
decursul istoriei, Mircea Eliade propunând o atitudine de orientare globală.
Istoricul religiilor este în măsură să sesizeze constantele situaţiilor
existenţiale specifice omului, precum şi forma lor originară. „În consens cu
definiţiile actuale, istoria religiilor este, şi pentru Mircea Eliade, în esenţă, o
disciplină «istoric-comparatistă», care se serveşte «în mod exclusiv de
documente istorice» şi studiază «aspectele comune», «analogiile»,
«afinităţile» fenomenelor religioase”.53
Prin urmare, metoda hermeneutică, așa cum a fost prezentată și
dezvoltată de Mircea Eliade, rămâne (trebuie să rămână) o metodă actuală în
studiul Istoriei religiilor, alături de alte metode promovate de diverși
cercetători ai realităților religioase din trecut și prezent.
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Abstract: Can be Hermeneutics a Current Method in the Study of
Religion History?
In this academic article, we articulate the relation between hermeneutics as a
method and History of Religion as a study filed. In introduction, the word
hermeneutics is explained both from an etymological point of view and
from a mythological one. Throughout history, theologians and historians
used this concept in their research. In special, the author Mircea Eliade, as
an historian, used in his studies about religion the method of hermeneutics.
We present in a creative way the most important critics on this system of
analysis and complete with an open conclusion about using or not
hermeneutics as a method in the study of religion history.
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Importanţa templului din Ierusalim pentru autorul şi
destinatarii Epistolei către Evrei
Pr. Lect. Univ. Dr. ION-SORIN BORA1
Cuvinte cheie: evrei, templu, cortul lui Moise, Hristos, preot, altar
Keywords: Hebrews, Temple, Tent of Moses, Christ, priest, altar
Cel mai important edificiu religios şi cultural al evreilor din toate
timpurile rămâne, fără îndoială, templul din Ierusalim, chiar dacă acesta
împlineşte aproape 2000 de ani de la ultima sa distrugere. Acesta a fost
zidit de Solomon după planurile tatălui său, David, cu materiale strânse de
cei doi regi, prin truda multor meşteri străini dar cu cheltuiala poporului.
La finalizarea construcţiei, templul a fost consacrat ca loc sacru unic
pentru toţi evreii, înlocuind astfel, vechiul Cort Sfânt, confecţionat de
Moise după un model ceresc, văzut doar de el pe Muntele Sinai, împlinind
astfel porunca lui Dumnezeu. Cât timp a stat în picioare, ca zidire sau
rezidire, templul din Ierusalim a atras deopotrivă iudeii evlavioşi,
prozeliţii, curioşii dar şi prădătorii şi distrugătorii diferitelor războaie.
Astfel până la distrugerea sa din 587 î.Hr. de Nebuzaradan, comandantul
oştirilor împăratului babilonian Nabucodonosor, templului lui Solomon i s-a
prădat aurul de 10 ori.
După această primă mare distrugere, locul pe care fusese cândva
templul, Muntele Sion, dăinuia în conştiinţa iudaică drept un loc sfânt,
păstrătorul amintirii existenţei templului dar şi imboldul rezidirii aşteptate
ca semn al îndurării divine asupra poporului care a păcătuit înaintea lui
Dumnezeu. Pentru iudeii aflaţi în robia babiloniană, rezidirea templului era
la fel de importantă ca şi refacerea integrităţii etnice şi spirituale a
poporului, mereu conştient de valoarea sa de „împărăţie preoţească şi neam
sfânt” (Ieş. 19,6), păstrător evlavios al profeţiilor despre libertate şi rezidirea
templului.
Poporul iudeu s-a născut cu scopul de a sluji lui Dumnezeu, aşa cum
i s-a poruncit, într-un loc bine precizat prin porunca de a sluji. Acesta este şi
scopul eliberării lor din robia egipteană: „Dumnezeul Evreilor ne-a chemat;
lasă-ne să mergem în pustie cale de trei zile, ca să aducem jertfă Domnului
Dumnezeului nostru, ca să nu pierim de ciumă sau de sabie!”(Ieş. 5,3).
Din acelaşi motiv au fost eliberaţi evreii şi din celelalte robii sau
primejdii: ca să slujească lui Dumnezeu, iar apoi să-şi rezidească templul,
necesar slujirii sacerdotale. Cele mai cunoscute momente de răscruce în
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existenţa poporului ales, ca slujitor al Legii Vechi sunt rezidirea templului,
finalizată de Zorobabel în 515 şi apoi ultima rezidire, făcută Irod Idumeul,
începând cu anul 19 î.Hr., nu din raţionamente spirituale, ci din interese
politice meschine.
Scrierea epistolei către Evrei este pusă pe seama atitudinii
evreilor creştini din Palestina sau din diaspora faţă de acest templu al lui
Irod, care devenise subiect important de dezbatere în mediile teologice
ale vremii. În vremea scrierii Epistolei, templul nu înseamnă doar zidire,
ci şi poporul iudeilor evlavioşi sau templul viu din Ierusalim, apoi
slujitorii templului împreună slujbele ce se desfăşurau zilnic aici.2
„Sărăcia cultului creştin”, adesea pusă în balanţă cu grandoarea jertfelor
de expiere, pentru explicarea motivaţiei scrierii acestei valoroase
epistole, postulează o descriere comparativă a templului din Ierusalim şi
a locaşului de cult creştin, care putea fi o proto-basilică sau o casă
particulară cunoscută de toţi, în care se săvârşea măcar Sfânta Liturghie
de un preot creştin. La fel ne-am aştepta ca autorul Epistolei să prezinte
comparativ obiectele de cult din templu cu cele creştine, sau slujitorii de
la templu cu apostolii, episcopii, preoţii şi diaconii creştini din Ierusalim
sau dintr-un mare centru al antichităţii creştine.3
Cortul sfânt din pustie reprezintă o temă recurentă în literatura celui
de-al doilea templu, perioadă în care se observă şi accentul pe cortul nefăcut
de mână din ceruri, văzut de Moise pe muntele Sinai. Relaţia dintre această
realitate cerească se descrie prin ὑπόδειγμα καί σκιά (copie şi umbră),
perspectivă împărtăşită şi de Epistola către Evrei.4 E adevărat că şi Filo din
Alexandria concepea templul cel nefăcut de mână ca o idee a lui Dumnezeu,
copie a acesteia fiind tabernacolul sau templul, însă el considera că nimeni
nu are acces la acest gând al lui Dumnezeu.5
Şi totuşi, templul nu este amintit explicit în cuprinsul epistolei, deşi
ne aflăm chiar în perioada sa de glorie. Lipsa oricărei menţiuni exprese
despre templu o putem înţelegem doar dacă încercăm să pătrundem atent
2

Motivaţia scrierii acestei epistole, lăsată de Biserică la urmă în lista celor 14 scrieri
pauline, în canonul Noului Testament, este strâns legată de seducţia templului şi a cultului
levitic exercitată asupra creştinilor iudei, conjugată cu persecuţiile la care aceştia erau
supuşi, cu scopul precis de a renunţa la Liturghia creştină şi la credinţa în Hristos.
3
Mai mulţi învăţaţi au ajuns la concluzia că epistola se adresează Bisericii din Roma,
bazându-se pe faptul că în cap. 13 se vorbeşte despre ospitalitate faţă de străini, aducerea
aminte de cei închişi, de căsătorie (EDGAR V. MCKNIGHT & CHRISTOPHER
CHURCH, Hebrews-James, Smyth & Helwys Publishing, Inc., Macon, Georgia, 2004,
p. 9).
4
PHILIP CHURCH, Attitude to the Temple in Second Temple Judaism and Hebrew, in coll.
Suplements to Novum Testamentum, vol. 171, Ed. Brill, Leiden/London, 2017, p. 434.
5
IBIDEM, p. 434.
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contextul istoric şi social în care se desfăşoară evenimentele din această
perioadă.
Cortul lui Moise din pustie
Nu doar creştinismul este superior Legii Vechiului Testament, dar şi
iudaismul pretindea o detaşare cu superioritate faţă de cultul iudaic de la
Cortul Sfânt.6 Se poate afirma că zidirea templului reprezintă un moment de
maturitate culturală a celor care fuseseră peregrini prin pustie, locuind în
corturi, dar care şi-au zidit în cele din urmă case de piatră odată cu locuirea
Pământului Făgăduit. Părea că nimeni şi nimic nu-i va mai scoate din acest
loc, drept urmare, imobilizarea locului sacru era necesară atât din evlavie, ca
Dumnezeu să locuiască într-o casă modernă, cât şi ca garanţie că Dumnezeu
va sta în acest locaşul nou, de unde va păzi pământul şi întreg poporul.
Astfel, cortul vechi şi mic, construit de Moise din porunca lui Dumnezeu,
este lăsat uitării.
Autorul Epistolei către Evrei este puternic influenţat de credinţa
creştinilor elenişti, discursul din Sinedriu rostit de Sfântul Arhidiacon Ştefan
având numeroase puncte comune cu această scriere. Acuzaţia asupra
Sfântului Ştefan, că vorbeşte împotriva templului, nu se justifică în cazul
autorului Epistolei, chiar dacă există unele aluzii la templu şi o largă
descriere a tabernacolului din pustie. Dar poate, cel mai important lucru
receptat în epistolă este locul Mântuitorului după Înviere în corul cel nefăcut
de mână, despre Care aflăm „Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la
cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui
Dumnezeu” (FAp. 7,55).
Această şedere a Mântuitorului de-a „dreapta lui Dumnezeu” sau de-a
dreapta puterii devine mărturisire de credinţă în Epistolă. Când Iisus a intrat
în Sfânta Sfintelor a templului ceresc în loc să se îndrepte spre altar, în
picioare sau în genunchi, El a stat de-a dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evr.
1,3;8,1; 10,12; 12,2).7
De fapt Sfântul Ştefan este dovada vie că preoţii creştini sunt
adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu, care împreună cu Hristos au acces la
Sfânta Sfintelor cea adevărată. Odată ruptă catapeteasma păcatului prin
Jertfa Mântuitorului, preoţii creştini nu mai sunt împiedicaţi de nimic să se
roage lui Dumnezeu şi lui Hristos, ca Dumnezeu Adevărat.
Slava lui Dumnezeu pe care a văzut-o Sf. Ştefan,8 s-a mai arătat
doar lui Moise în Cortul Sfânt, denumit de autorul Epistolei către Evrei
6

ROBERT P. GORDON, Hebrew, Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2008, p. 46.
GEORGE WESLEY BUCHMAN, To The Hebrews, in coll. The Anchor Bible, vol. 36,
Doubleday & Co., 1972, p. 133.
8
Desigur, nimeni nu poate garanta că Sf. Ştefan nu a mai văzut până atunci slava lui
Dumnezeu. Dimpotrivă, semnele pe care le făcuse mai înainte, stârnind invidia eleniştilor,
7
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ἅγιον κοσμικόν (altar pământesc), descrierea sa fiind afectată de
percepţia contemporană a unei realităţi demult apuse.9 Cortul acesta avea
cel puţin două avantaje faţă de templu: fiind mult mai mic, oamenii se
apropiau mult mai mult de Sfânta Sfintelor, de obiectele sacre din această
încăpere, pereţii din pânză şi piele fiind mult mai „transparenţi” faţă de
zidurile groase şi, un alt avantaj, cei ce contribuiau la transportul cortului
puteau mărturisi ce au văzut, ce au simţit că purtau în mâini, ca de altfel
şi poporul aflat în călătorie sau în luptă, în mijlocul căruia era purtat
adesea Chivotul Legământului.
„Cortul Sfânt era un sanctuar portabil, având în vedere vocaţia lor de
călători spre Ţara Sfântă. Acesta devine indiscutabil centrul vital al
poporului aflat în drum către Canaan, locul prezentei Dumnezeului celui
Preaînalt. Aşadar, după sfinţire, Cortul Sfânt va avea un rol călăuzitor în
viaţa poporului Israel”.10
Autorul Epistolei către Evrei descrie acest Cort într-o manieră unică:
nu începe din Sfânta Sfintelor spre exterior, nici dinspre exterior spre Sfânta
Sfintelor ci din încăperea pentru preoţii slujitori, numită Sfânta. Ne conduce
apoi împreună cu Marele Preot către Sfânta Sfintelor,11 cu ajutorul unei
enumerări foarte rar întâlnită pentru spaţii atât în Sfânta Scriptură, cât şi în
alte scrieri evreieşti: ἡ πρώτη, prima încăpere, respectiv τὸ δεύτερον, cea
de-a doua.12
Este foarte adevărat că Sfântul Apostol Pavel nu se adresează unor
oameni care nu ştiau nimic despre templu, ci unora care cunoşteau templul
chiar din interiorul său, asemenea preoţilor sau leviţilor. Desigur, iudeii
creştini nu erau toţi preoţi, dar se împărtăşiseră din cele care se cuveneau,
până nu demult, doar preoţilor Vechiului Testament, cum ar fi vederea
slavei lui Dumnezeu şi jertfa Mântuitorului, care a fost primită de
dovedesc cu prisosinţă că el era cuprins dinainte de harul lui Dumnezeu, ca şi Sf. Pavel şi
ceilalţi sfinţi: „Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani - fie în trup, nu ştiu; fie
în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie - a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l
ştiu pe un astfel de om - fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie că a fost
răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască” (II Cor.
12,2-4).
9
LENAND RYKEN(ed.), Dicţionar de imagini şi simboluri biblice, Ed. Casa Cărţii,
Oradea, 2014, p. 24.
10
ÎPS IRINEU, „Biserica Învierii, moştenitoare a templului şi a promisiunilor mesianice”,
în „Academica”, an XXVI (2016), nr. 7-8, p. 89.
11
Autorul „avea în vedere sanctuarul aflat în uz: preotul ales, trecând de prima
catapeteasmă, intră mai întâi în Sfânta şi apoi trece prin cea de-a doua catapeteasmă în
Sfânta Sfintelor”. WILLIAM L. LANE, Hebrew 9-13, in coll. Word Biblical Commentary,
vol. 47b, Word Books Publisher, Dallas, 1991, p. 219.
12
Doar Iosif Flaviu se foloseşte de acest procedeu, atât în descrierea tabernacolului
(Antichităţi iudaice 3,122-123) cât şi a celor două curţi exterioare ale templului lui Irod
(Războaiele iudaice, 5, 184, 186).
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Dumnezeu. Expresia „fraţi sfinţi, părtaşi chemării cereşti” (Evr. 3,1), prin
care autorul îi numeşte pe destinatarii epistolei, ne demonstrează tocmai
acest lucru: creştinii au apropiere de Dumnezeu asemenea preoţilor şi
leviţilor de la templu, dar într-un mod nou. Ei se apropie mai mult de locul
sacru, fără să fie consacraţi după rânduielile Legii. Astfel, regele David
împreună cu soldaţii săi, deşi în mod obişnuit nu aveau dreptul să se apropie
de cele sfinte, primesc ca hrană pâinile punerii înainte care se cuveneau doar
preoţilor (I Regi 21,5). Regele „a intrat în casa Domnului şi a mâncat pâinile
punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu
el, ci numai preoţilor” (Mt. 12,4). Asemenea acestora, care s-au păstrat
curaţi, făcând posibilă locuirea lui Dumnezeu în mijlocul lor, au mai fost şi
alţi sfinţi, preoţi şi leviţi aflaţi în imposibilitatea de a sluji la templu în
timpul robiei babiloniene, sau chiar grupări religioase ca hasidimii sau
creştinii.13
Apariţia Cortului se datorează exclusiv lui Dumnezeu, Care a zidit
toate (Evr. 3,4), deci şi acest edificiu „ctitorit” sau „pregătit” de EL, prin
intermediul lui Moise. Cortul devine parte integrantă a Legământului cel
vechi încheiat pe Sinai,14 pretenţie pe care nu o va putea ridica şi zidirea de
pe Muntele Sion.
În Sfânta din Cort sunt enumerate doar „sfeşnicul şi masa şi pâinile
punerii înainte” (Evr. 9,2), fiind omisă intenţionat, cea mai importantă piesă:
altarul tămâierii. În schimb, acest altar „de aur” este primul obiect prezent
din Sfânta Sfintelor.

13

GEORGE WESLEY BUCHMAN, op.cit., p. 54. Numirea de fraţi se justifică în cadrul
grupurilor celibatare de tip monastic, dar nu trebuie limitată semnificaţia acestui termen
doar la un fel de surogat pentru înrudirea firească din familie. Creştinii s-au numit fraţi între
ei, chiar şi atunci când aveau fraţi naturali în virtutea conştiinţei unei paternităţi comune în
Hristos. Astfel, cu toţii au Tată pe Dumnezeu, dar şi pe Avraam, „părintele nostru al
tuturor” (Rom. 4,16).
14
Preponderent în Noul Testament, κατασκευάζω se foloseşte în sensul de „ a pregăti” sau
„a se pregăti” pentru venirea Domnului: Sf. Ioan Botezătorul trebuia „să gătească Domnului
un popor bine pregătit” (Lc. 1,17). Subiectul acestui verb este un trimis al lui Dumnezeu,
prin care Însuşi Dumnezeu lucrează sau Însuşi Dumnezeu (cf. II Cor. 5,5). Astfel,
Dumnezeu zideşte casa în care Moise este Slujitor (Evr. 3,3.4), poporul bine pregătit zidit
sau pregătit de Mesia (Lc. 1,17) dar şi „calea” pentru care Dumnezeu a trimis pe „Îngerul
Său” ca să o pregătească. Toate aceste pregătiri sau ctitorii sunt realizate de Dumnezeu
direct sau prin intermediul slugilor sale, cu scopul consacrării locului în care va veni
Dumnezeu să locuiască (JOHANNES P. LOUW AND EUGENE ALBERT NIDA, GreekEnglish Lexicon of the New Testament : Based on Semantic Domains, New York: United
Bible societies, 1996, p. 683). Aşadar, traducerea expresiei ὁ πάντα κατασκευάσας θεός se
face cu referire la întregul edificiu al lui Dumnezeu, numit mai întâi popor ales, simbolizat
şi adunat de Cort şi de Templu, apoi Biserica, în care sunt zidiţi toţi credincioşii, care au
acces nemijlocit la Dumnezeu, a Cărui sălăşluire reală se află în Sfânta Sfintelor din Cer.
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Despărţirea dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor se realizează, în Cort ca
şi în Templu, prin intermediul catapetesmei, o ţesătură specială15 ce
semnifică firmamentul cerului, dincolo de care locuieşte Însuşi Dumnezeu.
Aceeaşi denumire o are şi intrarea propriu-zisă în templu, vizibilă tuturor
credincioşilor aflaţi în curtea locaşului sfânt al evreilor.
Păstrând principiul enumerării obiectelor din cort, de la est la vest
sau de la cele mai puţin importante, la cele mai importante, autorul trece
dincolo de catapeteasmă, prezentând acum în Sfânta Sfintelor chivotului
legământului „ferecat peste tot cu aur, în care era năstrapa de aur, care avea
mana, toiagul lui Aaron ce odrăslise şi tablele Legii” (Evr. 9,4). Dar cel mai
important loc era, fără îndoială, locul în care se odihnea „slava lui
Dumnezeu”, locul format între aripile heruvimilor care umbreau „altarul
împăcării” (Evr. 9,5).
Aceşti heruvimi nu sunt puşi în conexiune cu chivotul, chiar dacă pe
chivot se găseau doi heruvimi. Solomon a hotărât ca în templul zidit de el,
pe lângă cei doi heruvimi mai mici de pe capac, să fie realizaţi încă doi
heruvimi îmbrăcaţi în aur, având dimensiuni spectaculoase: fiecare avea 4,6
m înălţime, prin deschiderea aripilor tot 4,6 m, umbreau practic întreaga
încăpere.16
Cum era firesc, toate aceste realităţi sunt descrise la timpul trecut.
Procedeul impresionează prin faptul că autorul foloseşte un singur verb
în această direcţie, anume κατεσκευάσθη (κατασκευάζω la ind. aor. pas.),
tradus aici prin „a fost pregătit”, care se referă la întreg edificiul. Astfel,
se lasă impresia unei ctitorii divine (realizată cândva, în trecut), în care
există lucruri (la prezent). Relaţiile dintre obiecte sunt descrise prin

15

În scrierile apocrife se afirmă că Fecioara Maria, stând în templu, a ţesut catapeteasma
templului, chiar în lăuntrul Sfintei Sfintelor unde a stat până la vârsta de 12 ani. „Părinţii
plecară uimiţi şi mulţumeau Dumnezeului atotstăpânitor că fiica lor nu şi-a întors privirea
înapoi. Maria rămase în Templul Domnului curată ca o porumbiţă şi primea hrană din
palma unui înger. Iar când a împlinit doisprezece ani s-au adunat preoţii şi au zis: «Iată,
Maria a petrecut doisprezece ani în Templul Domnului. Ce facem cu ea, ca nu cumva să ne
pângărească locul de rugăciune!?». Şi au grăit arhiereului: «Tu, care ai grijă de altarul
Domnului, intră şi roagă-te pentru dânsa, iar de va fi să-ţi arate Domnul ceva, aceea vom
face»”. Protoevanghelia lui Iacov, VIII,1-2 în Evanghelii apocrife, traducere de Cristian
Bădiliţă, Ed. Vremea, Bucureşti, p. 38. De asemenea, credem că Maica Domnului a tors şi
apoi a ţesut în perioada şederii sale în templu, catapeteasma, detaliu reprezentat cu multă
claritate în pictura bizantină (JOHN BAGGLEY, Porţi spre veşnicie, Ed. Sophia, Bucureşti,
2004, p. 224-225; GABRIEL HEREA, Mesajul eshatologic al spaţiului liturgic creştin
arhitectură şi icoană în Moldova secolelor XV-XVI, Ed. Karl A. Romstorferp. Suceava,
2013, p. 261).
16
WILLIAM J. HAMBLIN, DAVID ROLPH SEELY, Templul lui Solomon. Mit şi istorie,
traducere Carmen Ion, Ed. Enciclopedia Rao, Bucureşti, 2007, p. 26.
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participii la timpul prezent,17 cititorul înţelegând că are acces la ele acum
şi nu că aceste lucruri sunt iremediabil pierdute. Poziţionat printre preoţii
Legii Vechi, hotărât să nu exprime nicio părere personală despre
elementele din Cortul Sfânt,18 Apostolul Pavel lasă loc multor întrebări:
de ce nu descrie curtea cortului?19 Nu este important altarul pentru jertfe
din această curte sau marea de aramă, care servea la curăţirea preoţilor?
De ce aminteşte aurul doar în Sfânta Sfintelor? Ce înseamnă cu adevărat
cele două altare (θυμιατήριον şi ἱλαστήριον) din Sfânta Sfintelor?
Desigur, valoarea acestor obiecte nu putea fi ignorată, ci, dimpotrivă,
accentuată.20
Despre aşezarea altarului tămâierii (θυμιατήριον) în Sfânta
Sfintelor în descrierea paulină s-a crezut că aşa stăteau lucrurile în
templul lui Irod, de unde au fost translatate în schiţa Cortului.21 Dar acest
templu nu mai avea nimic în Sfânta Sfintelor,22 celebra arcă sau chivotul
şi heruvimii erau înlocuiţi de o stâncă, pe care o stropea arhiereul cu
sângele jertfei de ispăşire. Din această cauză pe arcul de triumf al
împăratului Titus23 se observă că primul obiect purtat de ostaşi spre
17

Aproape toate verbele sunt la timpul prezent: λεγομένη (participiu prezent medio-pasiv),
fiind numită, cu referire la prima încăpere a Cortului, Sfânta; ἔχουσα (participiu prezent
activ), de două ori, cu sensul de având altarul tămâierii şi având mana şi κατασκιάζοντα
(participiu prezent mediu sau pasiv), tradus prin umbrind altarul împăcării. Verbul
περικεκαλυμμένην (participiu perfect pasiv), tradus prin ferectat sau îmbrăcat cu aur, nu
afectează timpul efectiv al descrierii, dată fiind intenţia de a se referi la prelucrarea
materialului chivotului, înainte de a fi consacrat.
18
Autorul evită cu bună ştiinţă să se exprime asupra dezbaterilor fariseice care aveau în
centru locurile sacre ale evreilor: „despre acestea nu putem acum să vorbim cu de-amănuntul”
(Evr. 9,5).
19
Remarcabil este faptul că descrierea locaşului sacru fără curte se mai întâlneşte doar la
Iosif Flaviu, pentru care Cortul propriu-zis cuprindea Sfânta şi Sfânta Sfintelor (nu şi
curtea), despărţite printr-o intrare deasupra căreia „flutura” catapeteasma, limitele locului
sfânt fiind întinse acum spiritual, în orice loc în care trăiau iudeii. Fiecare evreu, oriunde sar afla, este parte din templul viu al lui Dumnezeu, chiar dacă nu se află efectiv „în curţile
casei Domnului”. Pentru Iosif Flaviu, templul (naos-cuprinzând Sfânta şi Sfânta Sfintelor,
nu şi curtea), avea între cele două, despărţitura sau intrarea şi catapeteasma. .
20
Cu excepţia Epistolei către Evrei, Noul Testament este foarte puţin interesat de acest
metal preţios: doar de trei ori îl găsim, la II Tim. 2,20 şi la Evrei 9,4 (H. R. BALZ & G.
SCHNEIDER, Exegetical dictionary of the New Testament, vol. 3, Grand Rapids, Mich.:
Eerdmans, 1990, p. 490).
21
Chiar dacă se găsea în prima încăpere a templului, fumul care se ridica de pe altarul
tămâierii trecea dincolo de catapeteasmă, în Sfânta Sfintelor. Altarul de aur pentru darurile
de tămâie reprezintă rugăciunile poporului ridicându-se către Dumnezeu (LENAND
RYKEN, op.cit., p. 24).
22
Iosif Flaviu spunea că Sfânta Sfintelor nu conţinea nimic, obiectele aflate aici fiind
pierdute în timpul robiei babiloniene (Războaiele iudaice, V,219).
23
Există şi o altă părere, care se bazează de fapt pe o eroare. Între obiectele din templul lui
Irod se găseau „masa, candelabrul şi chivotul”, lucru „evident din gravura procesiunii
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Roma este tocmai altarul de aur al tămâierii care se găsea în locul cel mai
important, chiar în faţa acestei stânci, fumul de tămâie ajungând dincolo
de catapeteasmă.24
O altă opinie despre rearanjarea obiectelor din Cort în cuprinsul
Epistolei către Romani, reţine doar distribuţia elementelor din templu în
Ziua Ispăşirii. Atunci Aaron era dator „să ia cărbuni aprinşi de pe
jertfelnicul cel dinaintea Domnului, o cădelniţă plină, şi aromate pisate
mărunt pentru tămâiere două mâini pline, şi să le ducă înăuntru, după
perdea; să pună aromatele pe focul din cădelniţă înaintea felei Domnului,
astfel ca norul de fum să acopere capacul cel de pe chivotul legii, ca să
nu moară Aaron” (Lev. 16,12-13); (Num. 16,40).25 Pentru că arhiereul
intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an (Evr. 9,7)26 mai întâi cu tămâie,
aducând practic jertfa de tămâie de pe acest jertfelnic, prin intermediul
unei cădelniţe de aramă, în Sfânta Sfintelor, s-a insinuat că jertfa de
tămâie este nedezlipită de altarul din aur al tămâierii, chiar dacă este
intermediată de o cădelniţă din aramă. E adevărat că fumul de tămâie se
ridica deasupra aripilor celor doi heruvimi, însă altarul propriu zis al
tămâierii rămâne în Sfânta,27 cădelniţa de aramă păstrându-şi
inferioritatea faţă de altarul de aur al tămâierii.
Nu trebuie exclusă nici părerea că accesul în Sfânta Sfintelor era
acum permis arhiereului în toate zilele. Astfel s-ar putea explica jertfa de
tămâie a lui Zaharia. Sf. Luca descrie buna-vestire pe care o primeşte
Zaharia de la Arhanghelul Gavriil că se petrece lângă acest altar al tămâierii.
Zaharia slujind „înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale” (Lc. 1,8),
victorioase realizată pe Arcul de Triumf al lui Titus în Roma” (GEORGE WESLEY
BUCHMAN, op.cit., p. 141). Doar prin neatenţie se justifică părerea că romanii purtau
triumfător spre Roma chivotul. Imaginea arată un singur obiect, şi acesta nu era chivotul, ci
altarul tămâierii, desigur, cel mai valoros obiect din templu, de vreme ce Sfânta Sfintelor nu
mai adăpostea nimic.
24
Momentul în care Marele Preot aducea jertfă de tămâie, împarte din nou fariseii şi
saducheii: fariseii credeau că jertfa de tămâie se aduce înainte de a intra în Sfânta Sfintelor,
iar saducheii, din contră, plasau acest moment la ieşirea arhiereului din cea mai sacră
încăpere a locaşului sfânt (ITHAMAR GRUENWALD, Rituals and Ritual Theory in
Ancient Israel, in coll. The Brill Reference Library of Judaism, vol. 10, Brill: LeidenBoston, 2003, p. 31; HAROLD S. CAMACHO, The Altar of Incense in Hebrews 9:3-4, in
„Andrews Unzuersity Seminary Studies”, 1986, Vol. 24, No. 1, pp. 5-12).
25
DONALD A. HAGNER, Hebrews, in coll. New International Biblical Commentary, vol.
14, Hendrickson Publishers, 2002, p. 128.
26
De fapt e vorba de o singură zi pe an, în care arhiereul intra de patru ori (PAUL
ELLINGWORTH, The Epistle to the Hebrews : A Commentary on the Greek Text, Grand
Rapids, Mich.; Carlisle [England: W.B. Eerdmans; Paternoster Press, 1993, p. 434).
27
„În timp ce intră, dincolo de perdeaua interioară, în Sfânta Sfintelor, el presară tămâia
peste cărbuni, producând un nor aromat pe deasupra chivotului Legământului” (LENAND
RYKEN, op.cit., p. 996).
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primeşte calitatea necesară, după obiceiul preoţiei, prin tragere la sorţi, ca să
intre în templul Domnului şi „să tămâieze” (Lc. 1,9). De-a dreapta altarului
tămâierii (Lc. 1,11) i se arată „Arhanghelul Gavriil, cel ce stă înaintea lui
Dumnezeu” (Lc. 1,19). Solemnitatea momentului şi lipsa oricărui martor,
lasă loc posibilităţii ca acest altar al tămâierii să fie poziţionat în Sfânta
Sfintelor la acest moment.28
Chiar dacă aceste detalii ar reflecta realitatea templului din vremea
redactării epistolei, totuşi nu se explică de ce se denaturează istoria, aceea în
care tabernacolul avea altarul tămâierii în Sfânta, nu în Sfânta Sfintelor.
Singura explicaţie plauzibilă va avea caracterul unei exegeze
contemporane29 asupra tabernacolului poporului pelegrin prin pustie, bazată
pe unele variante textuale vechi, cum ar fi Pentateuhul Samaritean.30 Astfel,
se poate presupune că permisivitatea pe care i-a oferit-o Cortul Sfânt lui
Moise, de a se apropia mult mai des de slava lui Dumnezeu, devenise
subiect de interes în mediul de redactare al epistolei, nu ca simplu detaliu
istoric, ci ca premisa unei noi apropieri de Dumnezeu. Pentru ei „cortul cel
dintâi”, în care preoţii intrau în toată vremea „săvârşind slujbele
dumnezeieşti” (Evr. 9,6), trebuia desfiinţat: „Duhul Sfânt ne lămureşte că
drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat, câtă vreme cortul întâi mai
sta în picioare” (Evr. 9,7).
Acum drumul către adevărata Sfânta Sfintelor a fost arătat, aşa cum
a fost văzut deja de Sf. Ştefan şi crezut de Biserică. Deci drumul către Cer
sau Rai este acum deschis creştinilor,31 iar cultul de la templu nu putea să-i
ajute, câtă vreme se desfăşura în cadrele vechi, cu accentul pe Sfânta
(preoţie levitică, jertfe şi daruri etc.).

28

Pentru Teofilact, intrarea în Sfânta Sfintelor se realiza zilnic, în timpul rugăciunii,
arhiereul având privilegiul să aducă zilnic jertfă de tămâie. El se exprimă foarte clar:
„arhiereul acesta intrând în Sfânta Sfintelor a dobândit rod” (SFÂNTUL TEOFILACT AL
BULGARIEI, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Luca, Ed. Sophia, Bucureşti, 2007, p. 25).
Această inovaţie în cultul iudaic de la templu este atestată, cel puţin parţial, şi de atitudinea
arhiereului care, la sfatul bătrânilor, a intrat în Sfânta Sfintelor şi s-a rugat ca să afle voinţa
lui Dumnezeu pentru Fecioara Maria, la vârsta de doisprezece ani. Protoevanghelia lui
Iacov, VIII,3, p. 38.
29
LENAND RYKEN, op.cit., p. 24.
30
Pentru că doar această lucrare aminteşte altarul tămâierii în Sfânta Sfintelor, s-a lansat
presupunerea că Epistola către Evrei a fost realizată în acest mediu, al creştinilor
samarineni (WILLIAM L. LANE, op.cit., p. 220).
31
„Pentru aceia, zice, au fast întocmite acestea aşa fel ca să aflăm ca sfânta sfintelor, adică
cerul, este încă nepătruns. Dar dacă nu putem pătrunde încă într-însul, să nu ne închipuim
că nu este, fiindcă nu ne ridicăm în sfânta sfintelor” (SF. IOAN CHRISOSTOM,
Comentariile sau explicarea Epistolei către Ebrei, trad. Theodosie Athanasiu, Tipografia
Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1923, p. 210).
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Cortul Sfânt, rămâne punctul de referinţă pentru templul din
Ierusalim, care avea nevoie de reformare32 la nivel atitudinal, obiectele,
simbolismul şi slujirea de aici fiind raportate la modelul propus de Moise.
Templul din Ierusalim, subiect complex al dezbaterilor
contemporane
Templul amintit de cărţile Noului Testament îşi datorează
existenţa lui Irod cel Mare, care, din raţionamente de politică internă, a
rezidit templul din Ierusalim pe ruinele templului lui Zorobabel. „Irod, ca
să-şi dobândească iubirea poporului, suspendă a treia parte din dări şi...îi
veni ideea să rezidească din nou şi mai strălucit Templul, care avea acum
300 de ani de la întemeiere şi era mic şi zidit într-un stil de modă
veche...S-au adunat 10.000 de lucrători experţi, în scopul ca imediat să
păşească la lucru. Construcţia a fost începută în al 18-lea an al domniei
lui şi interiorul Templului a fost terminat într-un an şi jumătate. Corpul
exterior al zidurilor, camerelor, colonadelor au cerut pentru construirea
lor opt ani...În timpul construcţiei templului intern, ploaia n-a curs ziua,
ci totdeauna noaptea, nepricinuind nicio piedică de lucru. El se deosebea
de cel vechi al lui Zorobabel prin cuprinsul lui larg şi prin deosebita
strălucire. Tot spaţiul Muntelui Templului, care era înconjurat de un zid
înalt şi solid, ocupa, împreună cu turnul Antonia, ce se afla tot aici, şase
stadii (mai mult de un kilometru), şi se ridica în formă de terasă. Din
cauza unei asemenea situaţii, templul se putea vedea de departe, şi
producea asupra fiecărui privitor o măreaţă impresie“.33 Ca detalii
arhitecturale, amintim faptul că Irod a mărit curţile exterioare, făcând o
curte specială pentru neiudei.34
E clar că templul lui Irod depăşea ctitoria lui Solomon, fiind mai
mare şi mai bogat decât acela. Cu toate acestea, sacralitatea construcţiei
devenise de multă vreme subiect de controversă. De fapt, fiecare zidire a
templului a întâmpinat o rezistenţă din partea contemporanilor, care gândeau
că vechiul locaş nu putea fi egalat de cel nou. Singura construcţie

32

Misterul ascuns după catapeteasma a doua a favorizat apariţia şi amplificarea
speculaţiilor despre obiectele sacre. Mekilta Wayassa 6: 65-70 a afirmat că recipientul
pentru mană era de lut iar toiagul lui Aaron a odrăslit şi a făcut migdale (6,82-85). Rabinii
credeau că Prorocul Ilie ar urma să restabilească acest recipient. Filon a numit tablele legii
cărţi, care ar fi fost ţinute în chivot.
33
A.P. LOPUHIN, Istoria Biblică. Noul Testament. Vol. V, traducere de Patriarhul
României, Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1946, p. 514.
34
Acestora le era interzisă pătrunderea în curtea pentru credincioşii iudei prin inscripţii în
greacă şi ebraică în care se cuprindeau tot felul de ameninţări şi blesteme pentru neiudeii ce
îndrăznesc să treacă dincolo de linia trasată.
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necontestată de nimeni a fost tabernacolul lui Moise, la care s-au raportat
toate zidirile templului de mai târziu.
La punerea pietrei de temelie a templului lui Zorobabel, împreună
cu strigătele de bucurie se auzeau şi cele de tristeţe: „poporul nu putea
osebi strigătele de bucurie de bocetele de plâns ale mulţimii, pentru că
poporul striga tare şi glasul se auzea departe” (Ezdr. 3,13). Atunci s-a
constatat că splendoarea templului lui Solomon fusese iremediabil
pierdută, ca şi cele mai importante obiecte care nu s-au mai întors din
Babilon, Chivotul Legământului şi heruvimii. E clar că nimeni nu putea
înlocui aceste obiecte, de care depindea sacralitatea templului şi chiar
prezenţa lui Dumnezeu în edificiu.35 Mai gravă pentru conştiinţa iudeilor
de mai târziu a fost pângărirea templului în vremea lui Antioh IV
Epifanes (175-164 î.Hr.) prin jertfele aduse aici în cinstea lui Zeus şi a
regelui zeu Antioh.36 Nu a fost ultima profanare a templului lui
Zorobabel, înainte de rezidirea sa de către Irod. Se ştie că Pompei a intrat
în Sfânta Sfintelor din templu, abţinându-se cu greu să facă alte jafuri în
locul sacru,37 dar în 58 î.Hr., Crassus, guvernatorul Siriei, nu se va mai
abţine de la jaf şi distrugere.
Dar şi templul lui Solomon era acum pus sub semnul îndoielii, din
două motive. Primul, pentru că intenţia zidirii templului nu aparţinuse lui
Dumnezeu, ci omului: „David are ideea de a construi un Templu,
Dumnezeu îi spune că Solomon va realiza structura arhitecturală şi va
construi Templul”.38 Apoi, pretenţia constructorului său, Solomon şi a
reformatorului acestuia de mai târziu, Iezechiel, de a-L închide cumva pe
Dumnezeu în templu, oprind orice manifestare a evlaviei mozaice în
afara acestui edificiu. Autoritatea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte
templul nu putea fi ignorată la nesfârşit: „Cerul este tronul Meu şi
pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? - zice
Domnul - sau care este locul odihnei Mele? Nu mâna Mea a făcut toate
acestea?” (Is. 66,1; FAp. 7,49-50). Acest discurs împotriva unicităţii
templului de pe Muntele Sion este foarte bine însuşit de samarineni,39
35

Locul în care se credea că se găseşte slava lui Dumnezeu nu era neapărat Sfânta Sfintelor,
ci aripile heruvimilor aflaţi deasupra chivotului sau detaşaţi de acesta, cei doi heruvimi ai
lui Solomon.
36
IOSIF FLAVIU, Antichităţi iudaice, 12,5-6; WILLIAM J. HAMBLIN, DAVID ROLPH
SEELY, op.cit., p. 42.
37
WILLIAM J. HAMBLIN, DAVID ROLPH SEELY, op.cit., p. 43.
38
ÎPS IRINEU, art. cit., p. 91.
39
Pentru că fuseseră opriţi să participe la rezidirea templului (cf. Neem. 2,19), samarinenii
şi-au zidit un templu nou pe Muntele Garizim pe care îl considerau drept cel mai sfânt loc,
al cărui ctitor şi Mare Preot a fost Manase (Neem. 13,28). Pentru samarinenii secolului I,
adevăratul loc de rugăciune ar trebui să fie pe muntele Garizim (In. 4,20). Din această
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apoi şi de creştini, devenind chiar motivul pentru care a fost martirizat
Sfântul Arhidiacon Ştefan.40 Astfel, orice rezidire a templului, survenită
în urma unei iniţiative omeneşti, devine ruină (Lc. 21,6), lucru
inacceptabil pentru iudei, cel puţin în perioada secolului I creştin.41
Sacralitatea templului era contestată din interior mai ales pe criterii
obiective. Slujitorii templului îngăduiseră instituirea unui comerţ cu animale
chiar în curţile templului. Poziţia tranşantă a Mântuitorului împotriva celor
pe care i-a găsit aici, „pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe
schimbătorii de bani” (In. 2,14), i-a deranjat pe cei ce cunoşteau istoria
zidirii templului în cei 46 de ani. De aceea i-au cerut o autorizare, un semn,
că are dreptul să cureţe templul. În orice caz, Mântuitorul nu a contestat
niciodată sacralitatea templului, cum nu o vor face nici Sfinţii Apostoli, ci
doar a apărat-o, prin cuvânt, sau cu biciul în mână.
Cu ochii aţintiţi la aceste practici, dar şi la imixtiunile stăpânirilor
vremelnice în rânduielile de numire a arhiereului, esenienii îşi făcuseră altă
slujire, în timp ce fariseii păstrau ca sacru în templu doar aurul, iar din
slujire, doar darul adus de credincios.
Respectul Mântuitorului şi al ucenicilor Săi faţă de templu nu are
egal între iudei.42 Nu s-a grăbit la 12 ani să părăsească templul împreună cu
Sfânta Familie,43 ci a rămas aici trei zile vorbind cu cei mai mari teologi ai
vremii, numind zidirea aceasta „casa Tatălui Meu” sau mai precis „cele ale
Tatălui Meu”: „De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui
Meu trebuie să fiu?” (Lc. 2,49).
Nu doar că a curăţat templul, dar a reuşit să-i facă pe iudeii acelor
vremuri conştienţi de sacralitatea acestui loc şi de iminenta sa distrugere
ca pedeapsă de la Dumnezeu pentru atitudinea de tip „talisman” pe care
cauză s-a ajuns să se creadă că samarinenilor li s-ar cuveni calitatea de destinatari primi ai
acestei epistole sau, dimpotrivă, mediul (locul) în care epistola este scrisă.
40
Autoritatea romană oprea orice condamnare la moarte făcută de evrei. Totuşi, în cazul în
care un păgân trecea linia de demarcaţie trasată prin intermediul inscripţiilor, putea fi
condamnat la moarte împreună cu iudeul care ar fi favorizat un asemenea sacrilegiu (FAp.
21,26-31). Este posibil ca şi în cazul unor ofense aduse templului, evreii să fi avut dreptul
de a condamna la moarte, aşa cum s-a întâmplat în cazul Sf. Ştefan.
41
Câtă vreme tabernacolul îşi arată perisabilitatea, templul lui Solomon şi cel al lui Irod
devin mai uşor de înţeles ca fiind mai departe de modelul cel nepieritor (DONALD A.
HAGNER, op.cit., p. 60).
42
„Pe de-o parte, Iisus respectă templul, pe de alta, El condamnă relativizarea acestuia de
către contemporani” (D.R.W. WOOD & I.H. MARSHALL, New Bible Dictionary,
Leicester, England; Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1996, p. 1159).
43
Considerăm că această sintagmă, folosită pentru „locul” sau „casa” în care se petrece
taina întrupării Fiului lui Dumnezeu, nu ar trebui să smintească pe nimeni, şi cu atât mai
puţin pe credincioşii ortodocşi. Ori aici, în această Sfântă Familie, se petrece taina naşterii
mai presus de fire a Mântuitorului, deodată cu vieţuirea feciorelnică a Maicii Domnului
până la mutarea sa la ceruri.
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ei o aveau faţă templu. „Vai vouă, călăuze oarbe, care ziceţi: Cel ce se va
jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul
templului este legat. Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, aurul sau templul
care sfinţeşte aurul? Ziceţi iar: Cel ce se va jura pe altar cu nimic nu este
legat, dar cel ce se va jura pe darul ce este deasupra altarului este legat.
Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, darul sau altarul care sfinţeşte darul?
Deci, cel ce se jură pe altar se jură pe el şi pe toate câte sunt deasupra lui.
Deci cel ce se jură pe templu se jură pe el şi pe Cel care locuieşte în el.
Cel ce se jură pe cer se jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe
el” (Mt. 23,16-22).
Aşadar, cei ce vor acţiona violent împotriva Mântuitorului şi a
Sfinţilor Apostoli pe motiv că au ştirbit ceva din sacralitatea templului prin
cuvintele rostite în public, au fost ei înşişi lipsiţi de evlavie faţă de templu şi
nesinceri în cuvintele pe care le rosteau.
Faptele Apostolilor vorbesc despre apărarea violentă a sacralităţii
templului, prin intermediul instrumentelor opresive existente la acel moment
împotriva creştinilor şi nu numai. Astfel, era supus judecăţii Sinedriului
orice iudeu care facilita accesul în templu pentru un păgân sau care vorbea
necuviincios despre templu. Cele două acuzaţii i-au fost adresate în acelaşi
timp Sf. Ap. Pavel în Sinedriu, la finele celei de-a treia călătorii misionare:
„Acesta este omul care învaţă pe toţi pretutindeni, împotriva poporului şi a
Legii şi a locului acestuia(n.n. templul); încă şi elini a adus în templu şi a
spurcat acest loc sfânt. Căci ei văzuseră mai înainte cu el împreună în cetate
pe Trofim din Efes, pe care socoteau că Pavel l-a adus în templu” (FAp.
21,28-30). La aceste acuzaţii va răspunde corect, cel acuzat: „N-am greşit
cu nimic nici faţă de legea iudeilor, nici fată de templu, nici fată de Cezarul”
(FAp. 25,8).
Cu mult timp înainte ca templul să fie distrus, începuse deja
transferul locului şi rolului templului în termeni pur spirituali, transfer care
se va face corect doar în creştinism, chiar pe linia teologică trasată de
cuvântarea Sfântului Ştefan şi Epistola către Evrei, deopotrivă. Templul se
rezideşte din poporul credincioşilor, ca Biserica lui Hristos, trupul fiecărui
om fiind parte a zidirii sfinte, şi „templu al Duhului Sfânt”, în timp ce arca
sau chivotul se regăseşte chiar în inima omului. „De va strica
cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt
este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi” (I Cor. 3,16). „Arătându-vă
că sunteţi scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu
Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne
ale inimii” (II Cor. 3,3).
Acest transfer al valorii templului în plan spiritual, nu a fost dublat
de o „distrugere” a templului. Epistola către Evrei este doar un exemplu de
preţuire pe care creştinii o acordă acestui loc sacru. Ar putea constitui un
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subiect de cercetare ulterioară ce s-ar fi întâmplat cu templul în cazul în care
creştinii ar fi fost lăsaţi să slujească în el? Care ar fi fost perspectiva inversă
a profeţiei: Ierusalime, Ierusalime; de câte ori n-am vrut să adun pe
„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi cu pietre ucizi pe cei
trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună
pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit.
Iată, casa voastră vi se lasă
pustie” (Mt. 23,37-38).
Casa lui Dumnezeu, denumire comună pentru templu
Prima aluzie la templu în Epistola către Evrei, casă a lui Dumnezeu
(Evr. 3,2-6), suportă o serie de explicaţii, în relaţie cu locurile sacre
existente de-a lungul timpului. Astfel, de la cortul sacru, se va trece la
templu, dar treptat se va ajunge la înlocuirea templului de zid cu acela
nevăzut, casa sau familia iudeilor, devenind ea însăşi locul sacru al
prezenţei Dumnezeului celui Viu. Astfel, expresia „toată casa Domnului”
(Evr. 3,5) are în vedere unitatea poporului ales, sub conducer4a lui Moise,
unitate la care nu se va mai ajunge niciodată în istorie. Toţi părinţii evreilor
au trecut prin Marea Roşie şi prin experienţa pustiului: „nu voiesc, fraţilor,
ca voi să nu ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au trecut prin
mare” (I Cor. 10,1).
Dar această trecere de la robie la libertate este singura care îi
cuprinde pe toţi aceşti oameni într-o unitate reală. Asumarea acestei realităţi
pierdute a unităţii poporului în zilele lui Moise, trebuie completată cu
asumarea atitudinii ostile faţă de Dumnezeu existentă în „gena”
conaţionalilor Sf. Pavel şi a tuturor oamenilor trupeşti (Rom. 8,7; Col.
1,21).44
„Pentru aceea, fraţi sfinţi, părtaşi chemării cereşti, luaţi aminte la
Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos, care credincios a
fost Celui ce L-a rânduit, precum şi Moise în toată casa Lui” (3,1-2).
Persuasiunea pare a fi singura cale pentru autor să ajungă la inima
44

Vrăjmăşia pe care oamenii au arătat-o faţă de Dumnezeu este imputată de Sfântul
Apostol Pavel adresanţilor săi, indiferent de situaţia etnică sau socială. Primele predici
creştine au fost adresate evreilor cu intenţia clară de a-i chema la pocăinţă pe cei ce se
considerau perfecţi, chiar şi atunci când săvârşeau crime împotriva semenilor. Sf. Ştefan şi
chiar Mântuitorul le aminteşte acestor oameni că au fost mult mai numeroşi cei care au
făcut cele rele, decât cele bune. De Moise „n-au voit să asculte părinţii noştri, ci l-au
lepădat şi inimile lor s-au întors către Egipt, zicând lui Aaron: «Fă-ne dumnezei care să
meargă înaintea noastră..»” (FAp. 7,39-40). La fel stau lucrurile cu prorocii şi ucigaşii lor
(Mt. 23,29-36; Lc. 11,47-51). Epistola către Evrei înregistrează o altă intensitate a tonului
acuzator, deoarece s-a dovedit că „şi-au astupat urechile” şi au ucis pe cei ce le spuneau
aceste adevăruri (FAp. 7,57). Nimeni nu este acuzat, nimeni nu este condamnat pentru
greşeli, ci toţi sunt chemaţi la Hristos ca să primească adevărata apropiere de Dumnezeu.
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destinatarilor epistolei cu mărturia sa,45 mărturisirea de credinţă (Crezul)
citat ca atare: Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (Evr. 4,14).46 „Iar Hristos
a fost credincios ca Fiu peste casa Sa. Şi casa Lui suntem noi, numai dacă
ţinem până la sfârşit, cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii şi lauda nădejdii
noastre” (Evr. 3,6).47 Deci existenţa poporului ca templu viu, casă a lui
Dumnezeu, depinde de „îndrăzneala mărturisirii şi lauda nădejdii” (3,6).
În această casă-familie-neam (8,8.10)48 îşi vor regăsi strămoşii toţi
evreii, din toate timpurile şi locurile, dar slujitorul autentic al acestei case,
confirmat chiar de Dumnezeu, rămâne Moise. „Moise a fost credincios în
toată casa Domnului,49 ca o slugă, spre mărturia celor ce erau să fie în
viitor” (Evr. 3,5). Moise este în acelaşi timp slujitor al casei şi casa însăşi. El
„este credincios în toată casa Mea: cu el grăiesc gură către gură, la arătare şi
aievea, iar nu în ghicituri, şi el vede faţa Domnului” (Num. 12,7).
Faţă de Moise, Hristos este net superior, după cum mai mare este
constructorul casei, decât casa însăşi (poporul ales). „Acesta (Iisus) S-a
învrednicit de mai multă slavă decât Moise, după cum are mai multă cinste
decât casa cel ce a zidit-o” (Evr. 3,3). Al doilea argument, de care se
foloseşte Sfântul Apostol Pavel ca să prezinte superioritatea lui Hristos faţă
de Moise, rămâne tot în casă, acolo unde Moise este slugă, iar Iisus este fiu
şi moştenitor (Evr. 3,5-6). Un ultim argument este şi faptul că Moise le
vorbea conaţionalilor săi „pe pământ”, iar Hristos vorbeşte credincioşilor
Săi „din ceruri” (Evr. 12,25).50
De fapt paralela porneşte de la Hristos, care este adevăratul templu,
„templul trupului, care a fost reconstituit la Înviere şi care a devenit
adevăratul loc de cult”.51 Casa nu se referă la clădirea templului, ci la
comunitate, fără aluzii clare la implicarea sa în activitatea cultică.52
45
Hristos este ἀπόστολος καί ἀρχιερεύς ὁ ὁμολογία ἐγω. În acest context „mărturisirii
noastre” poate fi înţeles ca „religia noastră (JAMESS MOFFAT, A Critical and Exegetical
Commentary on the Epistle to the Hebrews, Edinburgh: T.&T. Clark, 1968, p. 41).
46
Pr. Asist. VASILE MIHOC, Iisus Hristos Arhiereu, după Epistola către Evrei, în
„Ortodoxia”, an XXXV(1983), nr. 2, p. 179.
47
DONALD A. HAGNER, op.cit., p. 60.
48
Casa la care se referă textul din Numeri preluat în Epistola către Evrei este „casa lui
Israel” (GEORGE WESLEY BUCHMAN, op.cit., p. 57).
49
Probabil, la origine textul avea doar „casa Domnului” şi nu „toată casa Domnului”.Cele
mai bune manuscrise nu conţin ὅλῳ, ca să justifice traducerea „toată casa”. Totuşi, sub
influenţa lui Num. 12.17 din Septuaginta s-a generalizat această variantă în manuscrisele
mai târzii la Evr. 3,5. Astfel sunt P18B Ambr; W. Achor Bible, p. 57.
50
Pr. Asist. VASILE MIHOC, art.cit., p. 180-181.
51
ÎPS IRINEU, art.cit., p. 96.
52
JOHN DUNNILL, Covenant and Sacrifice in the Letter to the Hebrews, in coll. Society
for New Testament Studies Monograph Series, vol. 75, Cambridge University Press 1992,
p. 35.
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Arhiereul, reprezentantul lui Dumnezeu şi al poporului în
templu
Termenul ἀρχιερεύς se găseşte exclusiv în Evanghelii, în Faptele
Apostolilor şi în Epistola către Evrei, în total de 122 de ori în tot Noul
Testament.53
Cel mai important slujitor al Legii Vechi este pentru autorul
Epistolei către Evrei Moise, nu Aaron. Moise, adevăratul „avocat al lui
Israel în faţa lui Dumnezeu”,54 apare în fragmentul despre Iisus ca Arhiereu
ἀρχιερεύς (3,1). Caracteristica sa principală, credinţa ca fidelitate,
garantează veridicitatea slujirii sale, oferind cititorilor norma de
recunoaştere a adevărurilor revelate ulterior, pentru că lui i s-a arătat
Dumnezeu şi i-a vorbit „gură către gură”.55 Deci acurateţea revelaţiei
intermediată de Moise, nu ar trebui pusă la îndoială.
Hristos, ca Mare Preot, nu a uzurpat preoţia lui Aaron deoarece, ca şi
acesta a fost ales chiar de Dumnezeu.56 Altfel stau lucrurile cu slujitorii
templului din Ierusalim. Ei nu au bune reputaţii în cercurile creştinilor,
atitudinea ostilă pe care au arătat-o faţă de Apostoli culminând cu
martirizarea Sfântul Iacov cel Mare. Dar autorul se poartă cu mănuşi, având
mare grijă să nu amintească niciuna din crimele lor. Ba din contră,
subliniază autoritatea Legii cu care au fost investiţi în relaţie cu fraţii lor şi
cu Dumnezeu.
Slujitorii Legii Vechi beneficiază din partea autorului, de mai mare
atenţie decât locaşul sacru. Aceştia erau aleşi dintre oameni, însă nu toţi fiii
lui Levi erau apţi de preoţie, din cauza infirmităţilor sau a stărilor de
necurăţie. Infirmi sunt socotiţi şi păcătoşii, în special orbi, surzi şi ologi,
pentru că nu aud Legea, nu calcă pe drumul arătat de Lege sau nu văd slava
lui Dumnezeu. Fără putere de apărare era cel care suferea de o boală gravă,
fiind deja condamnat ca păcătos, el sau părinţii săi,57 eforturile teologice
având ca ţintă strict identificarea păcatului.
Dacă şi creştinii primeau aceste „epitete”, este evidentă
imposibilitatea arhiereului de la templu să mijlocească pentru ei. În
comparaţie cu un astfel de arhiereu „care să nu poată suferi cu noi în
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PHILIP CHURCH, op.cit., p. 269.
F.F. BRUCE, The Epistle to the Hebrew, in coll. The New International Commentary on
the New Testament, Grand Rapids, Michigan, 1990, p. 92.
55
JAMESS MOFFAT, op.cit., p. 43.
56
THOMAS C. ODEN, ERIK M. HEEN, PHILIP D.W. KREY, op.cit., p. 70.
57
În cazul orbului din naştere, nici măcar ucenicii nu puteau sesiza deosebirea clară între
cele două infirmităţi: „Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut
orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui
Dumnezeu” (In. 9,2-3).
54
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slăbiciunile noastre”, Hristos este cel se suferă cu noi, „ispitit întru toate
după asemănarea noastră, afară de păcat” (Evr. 4,15).
Cei ce primesc preoţia Legii iau zeciuiala de la fraţii lor, pe motiv că
aşa le porunceşte Legea: „cei dintre fiii lui Levi care primesc preoţia, au
poruncă după Lege, ca să ia zeciuiala de la popor, adică de la fraţii lor”
(7,5).58
Urmaşii lui Levi, care primesc zeciuiala de la fraţii lor, sunt
contemporani scrierii Epistolei către Evrei λαμβανόντες (participiu
prezent), preoţii au (ἔχουσιν, indicativ prezent) puterea să colecteze
această taxă. Acelaşi timp prezent se observă şi din Evr. 7,20 şi 7,23, deşi
traducerile folosesc timpurile trecute. Astfel, διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι
(moartea îi împiedică să dăinuiască) reprezintă un pasiv prezent. Preoţii
de le templu, nu puteau fi excluşi din acest text şi autorul se aştepta ca
destinatarii epistolei să înţeleagă referinţa la preoţii iudei pe care îi
cunoşteau.59 Faptul că autorul epistolei se referă la preoţia contemporană
este demonstrat de Evr. 8.3-5. Aici pe pământ sunt preoţii care aduc
jertfele potrivit Legii.60
Există o distincţie clară între urmaşii lui Levi care sunt preoţi şi
rudele lor care nu sunt preoţi? S-ar părea că aceştia puteau să aleagă să
nu slujească altarului, aşa cum alţii, care nu aparţineau seminţiei lui Levi,
deveneau preoţi, printr-o decizie politică.61 Accesul oficial la preoţia
iudaică rămâne închis în cadrul unor reguli stricte. Totuşi, cei pe care
Epistola îi are în vedere avuseseră această experienţă a preoţiei, ca şi
autorul însuşi, depăşind graniţele oficializate ale consacrării pe linie
ereditară.
Leviţii erau persoane care ajutau la săvârşirea cultului iudaic la
Iezechiel, Neemia şi comunitatea guvernată de 1QS, dar aici, la fel ca în
Deut. 17,9; 18,1; 24,8; 27,9, preoţii sunt numiţi preoţi levitici sau din
neamul lui Levi. Zeciuiala pe care o primesc de la fraţii lor se datorează
lipsei unei moşteniri legitime în Ţara Sfântă.62 Toţi urmaşii lui Levi iau
zeciuială pe dreptate de la fraţii lor, dar, cuprinşi în „coapsele lui Avraam”,
au dat omagiu regelui preot Melchisedec. Aceştia se ocupă de „sfintele
slujbe”, aducând jertfe atât pentru ei, cât şi pentru popor.
Superioritatea preoţilor şi a leviţilor faţă de fraţii lor, era deja
postulată. Chiar Apostolul Pavel se loveşte de această atitudine deplorabilă
faţă de el, când primeşte o palmă în sinedriu de la „sluga arhiereului” şi
58

F.F. BRUCE, op.cit., p. 163.
PHILIP CHURCH, op.cit., p. 271.
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IBIDEM, p. 272.
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S-a acreditat deja ideea că, pe lângă urmaşi ai lui Levi, în rândul slujitorilor ar fi admişi şi
membrii altor seminţii (F.F. BRUCE, op.cit., p. 163).
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GEORGE WESLEY BUCHMAN, op.cit., p. 120.
59

155

numeşte „perete văruit” pe arhiereu, cuvânt pe care se grăbeşte să şi-l
retragă, tocmai pentru că toţi recunoşteau autoritatea şi superioritatea
urmaşilor lui Levi.63
Însă toţi arhiereii şi slujitorii Legii Vechi sunt grevaţi de slăbiciune.
„Legea pune ca arhierei oameni care au slăbiciune” (7,28). „Slăbiciunea
preoţilor” nu ar trebui atribuită Legii, aşa cum se încearcă. Sf. Ap. Pavel nu
s-a pronunţat nicăieri împotriva Legii Vechiului Testament, nici împotriva
templului. Totuşi, „slăbiciunea Legii”, chiar dacă nu este afirmată, poate fi
uşor intuită.64 Motivul este lipsa conştiinţei păcatului sau, mai exact,
imposibilitatea exercitării cultului în condiţiile în care autosuficienţa
îndreptăţirii de sine conduce la această relaxare a conştiinţei: „n-ar fi încetat
oare jertfele aduse, dacă cei ce săvârşesc slujba dumnezeiască, fiind o dată
curăţiţi, n-ar mai avea nicio conştiinţă a păcatelor” (Evr. 10,2).
Pe de-o parte, slujba nu este completă dacă arhiereul nu are păcate,
pe de altă parte, el se consideră fără păcate şi chiar îi judecă pe ceilalţi cu
asprime pentru păcatele lor, ca nu cumva să devină el însuşi impur.
Arhiereul „dator este, precum pentru popor, aşa şi pentru sine să jertfească
pentru păcate” (5,3), aducând jertfe „întâi pentru păcatele lor, apoi pentru
ale poporului” (7,27).65
Aşadar, slujind poporului, arhiereii nu mai făceau parte din popor.66
Ei nu pot trece prin suferinţele poporului, ca să nu devină impuri. Parabola
Samarineanului Milostiv ilustrează această neputinţă a slujitorilor templului
de a suferi împreună cu poporul.67 De cealaltă parte, Mântuitorul Hristos ca
Arhiereu, rămâne mereu printre ai Săi, având putere să pătimească împreună
cu noi, în slăbiciunile noastre, neavând nevoie de vreo curăţire personală sau
de păstrarea unei stări de puritate care să-L forţeze să ignore slăbiciunile,
bolile şi moartea celorlalţi.68 Dar măreţia lui Iisus ca Arhiereu constă în
63

THOMAS C. ODEN, ERIK M. HEEN, PHILIP D.W. KREY, op.cit., p. 108.
„Legea imperfectă, slabă şi inutilă (7,18-19), era aceeaşi lege care «pune ca arhierei
oameni care au slăbiciune»" (GEORGE WESLEY BUCHMAN, op.cit., p. 130).
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Se pare că autorul epistolei cunoştea practica curentă de la templu, anume că arhiereul
aducea jertfă zilnic. Filo din Alexandria, quis rer div 36. JAMESS MOFFAT, op.cit., p. 102.
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Ruptura dintre preoţie şi popor s-a acutizat în perioada dominaţiei eleniste, aşa cum a
relatat foarte bine, Prorocul Maleahi: „«Căci buzele preotului vor păzi ştiinţa şi din gura lui
se va cere învăţătura, căci el este solul Domnului Savaot. Dar voi v-aţi îndepărtat de drumul
cel drept şi pe mulţi i-aţi făcut să se poticnească de la Lege. Voi aţi stricat legământul Meu
cu Levi», zice Domnul Savaot” (Mal. 2,7-8) (ION REŞCEANU, „The Hellenistic Cultural
Impact on the Jewsh Traditional Society from a Current Perspective”, in Humanities an
Social Science Review, no 8 (02), 2018, p. 132).
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Iisus este capabil să empatizeze cu oamenii cuprinşi de slăbiciune deoarece a împărţit cu
ei experienţa ispitirii. Aşa cum foarte bine se ştie, aceste slăbiciuni (ἀσθένεια) sau afecte,
sunt cauza pentru care oamenii pot fi ispitiţi (JAMESS MOFFAT, op.cit. p. 59).
68
„Că nu avem arhiereu care să nu poată suferi cu noi în slăbiciunile noastre, ci ispitit întru
toate după asemănarea noastră, afară de păcat” (Evr. 4,15).
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accesul pe care îl are la Dumnezeu, nu printr-o catapeteasmă materială, ci
prin faptul că străbate cerurile, în virtutea jertfei sale.69
Fotie credea că prin două căi îşi arată Iisus simpatia sau împreunăpătimirea pentru slăbiciunile noastre: prima, deoarece este măreţ şi
mijlocitor, fiind Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu Adevărat, şi a doua,
deoarece ca om a suferit şi a îndurat afectele şi slăbiciunile firii omeneşti în
carnea sa.70
Concluzii
Din punct de vedere istoric şi strategic, templul din Ierusalim
rămâne un reper pentru antichitatea iudaică, cercetătorii din toate
domeniile având numeroase lucruri de spus, pornind chiar de la legătura
poporului ales cu Dumnezeu, numită simplu religie revelată. Puţină lume
a remarcat sinceritatea cu care creştinii evrei au iubit templul din
Ierusalim, i-au combătut pe cei ce-i ignorau sacralitatea, fie la nivel
doctrinar, fie practic şi au avertizat asupra iminentei şi ireparabilei sale
distrugeri, datorată îndepărtării de Dumnezeu a celor ce participau la
slujbele oficiate acolo, din postura de slujitori sau de credincioşi. Au
iubit şi au cinstit templul atât de mult încât ajunseseră să neglijeze
slujbele Bisericii ca să participe la cele săvârşite în templu. Epistola către
Evrei a fost scrisă tocmai pentru a-i face pe creştinii evrei, din Palestina
şi din diaspora, să iubească templul nu ca instituţie umană autonomă, ci
ca reprezentare iconografică a unei realităţi nepieritoare, Templul Ceresc,
în care avem intrare împreună cu Hristos71 pentru că avem ierarhie
sacramentală şi Sfintele Taine.
Templul Epistolei către Evrei are două dimensiuni, una cerească,
arhetip al cortului adunării, văzut de Moise pe Muntele Sinai, şi una terestră,
care este abil evitată, cu scopul transmiterii eficiente a Evangheliei la cei ce
prigoneau creştinii, crezând, cum făcuse şi Saul din Tars odinioară, că prin
astfel de prigoniri şi crime „aduc slujbă lui Dumnezeu” (In. 16,2).
Tabernacolul din pustie, templul lui Solomon şi cel de-al doilea templu din
Ierusalim prefigurează templul ceresc, care trebuie înţeles ca locuinţă
eshatologică a lui Dumnezeu cu poporul Său.72 Dar templul respinsese
69
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ERIK. HEEN&PHILIP D.W. KREY(EDS.), Hebrews, in coll. Ancient and Christian
Commentary on Scripture, vol. X, Ill: InterVarsity Press, 2005, p. 67.
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demult creştinii, devenind chiar sursa şi locul primelor crime împotriva
Sfinţilor Apostoli. Cei prigoniţi nu i-au contestat sacralitatea, ci eficacitatea.
Dacă vocaţia templului fusese deturnată, de la zidire a lui Dumnezeu, ca
pregătire a venirii Sale, la zidire păgână pentru uciderea celor ce slujesc lui
Dumnezeu cu adevărat, împărtăşindu-se de la Altarul cel netrecător,
Biserica lui Hristos (cf. Evr. 13,10).
Mai important decât templul în teologia rabinică a vremii era
considerat Cortul Sfânt. Însă nici acesta nu era desăvârşit, având şi el statut
de „copie” sau „umbră” al celui nefăcut de mână şi inaccesibil,73 până când
Însuşi Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor din el şi a şezut „de-a dreapta lui
Dumnezeu”. Astfel, Raiul este prezentat ca un templu ceresc sau Cortul pe
care l-a înfipt Însuşi Dumnezeu, asemănare cunoscută şi în literatura
apocaliptică (I Enoh 14 şi Apocalipsă 4-5).74
„Ideea unui tron sau a unui templu în cer a fost destul de comună
gândirii iudaice în vremurile Noului Testament. Următorul mesaj a fost în mod
obişnuit atribuit lui Levi: «Atunci îngerul mi-a deschis porţile cerului şi L-am
văzut pe Cel Preaînalt aşezat pe tron şi mi-a spus: Levi, Eu v-am dat
binecuvântarea preoţiei până când voi veni şi voi locui în mijlocul lui
Israel»”.75 Templul din cer a fost strâns legat de cel din Ierusalim, prezenţa lui
Dumnezeu fiind deopotrivă în cer şi pe pământ.76 Templul nefăcut de mână, cel
din cer, a fost creat de Dumnezeu, a fost văzut de Adam, Avraam şi Moise
înainte de a intra în Ţara Făgăduită. Deci templul din Ierusalim nu a fost făcut
de Dumnezeu, ci de om sau a fost făcut de mâini omeneşti (cf. 9,11).77
Astfel, chiar dacă este un edificiu sacru, iubit de creştini, templul
trebuie înţeles în propria matrice: copie a realităţilor nepieritoare, către care
creştinii trebuie să se îndrepte împreună cu Hristos, prin suferinţe, nu prin
ocolirea lor: „să ieşim la El, afară din tabără, luând asupra noastră ocara Lui.
Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evr.
13,13-14).
Abstract: The Importance of the Temple from Jerusalem for the Author
and the Recipients of the Epistle to the Hebrews
The temple from Jerusalem was never more defended by Jewish servants
and believers, as when the Apostle Paul wrote the Epistle to the Hebrews.
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We are not referring to the armies of the revolutionaries. We should know
that in Sanhedrin was judged every word that a Jew talked about the temple.
But when St. Stephan was killed, and after too, St. James, because they have
seen the True temple of Christ, the Levites and the Priests became killers not
worshipers. With diplomacy, the Apostle Paul wrote to the Jews this letter
without even saying a word about the Temple, but asking them to remember
the way they can fulfil the ideals of unity and freedom patented by Moses
and the Tent: through Christ and through the Church.
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Experienţa Cuvântului în vremea Vechiului Testament
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Introducere
Învăţătura ortodoxă despre Cuvântul Întrupat este legată în mod
intim de aşteptarea iudaică a lui Mesia. Faptul aşteptării reprezintă o
certitudine pe care se construieşte însăşi kerygma apostolică şi rămâne un
element esenţial înţelegerii hristologiei răsăritene. Pentru oricine este
familiarizat cu literatura iudaică a primelor secole, este limpede că exista o
anumită cunoştinţă despre când are să vină şi despre ce are să săvârşească
Hristos. Pe această cunoştinţă îşi întemeiază prima generaţie de creştini
mărturia. La o simplă parcurgere a Evangheliei după Matei, de pildă, se
observă încă din primele capitole că propovăduirea despre Hristos Domnul
presupune credinţa unei percepţii progresive a tainei dumnezeieşti, a
însoţirii dintre Yahve şi Israel. Întruparea este momentul maximei apropieri,
evenimentul prin care distanţa dintre Dumnezeu şi poporul Său se suprimă.
Ea nu este, totuşi, un fapt rupt de experienţa istorică a poporului ales.
Evenimentul întrupării Cuvântului nu se petrece pe neaşteptate.
Deşi faptul aşteptării şi cunoaşterea despre Mesia sunt certitudini,
felul în care pot fi prezentate încape diferite forme. Cel mai adesea imaginea
mesianică este probată anacronic. Se porneşte de la cele exprimate în Noul
Testament despre Hristos pentru a evidenţia, prin apel la textele Vechiului
Testament, că El este Cel vestit de Moise şi de profeţi. Este un drum
anevoios de reconstituire, contestat adesea de cei din şcoala istorico-critică,
pentru că nu răspunde deplin unor întrebări privind contextul istoric, accesul
poporului la textele sacre şi nici nu pare să ia în calcul perioada de formare a
canonului scripturistic. De-a lungul acestei abordări hermeneutice se
probează textual că Hristos împlineşte Scripturile. Totuşi, nu este singura
cale de a demonstra aşteptarea şi cunoaşterea mesianică. Poate nu este nici
cea mai bună dintre posibilităţi. Paradoxal, spaţiul răsăritean, unde
teologhisirea patristică a accentuat realitatea personală şi experienţa
relaţionară, este cel în care durează o comodă disponibilitate de a apela la un
astfel de procedeu.
Izvoarele patristice se îndreaptă în altă direcţie. Nu predomină
dovedirea textuală, ci încrederea unei identităţii de experienţă. Textul
1
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scripturistic este important pentru că reţine Prezenţa Persoanei, nefiind redus
la un depozitar al adevărului filosofic sau la text. Cuvântul şi taina se
pecetluiesc reciproc, iar ceea ce oferă certitudini depăşeşte litera. Exprimăm,
de aceea, întrebarea care structurează studiul de faţă: Cum ar putea fi
exprimată aşteptarea mesianică pentru a evidenţia unitatea experienţei
Cuvântului? Câteva precizări se impun.
‘Mesia’ în teologia răsăriteană: elemente introductive
În teologia ortodoxă se vorbeşte adesea despre realitatea istorică a
aşteptării lui Mesia în poporul ales şi în lumea păgână. Titlul ‘Mesia’, în
evreieşte şi ‘Hristos’, în greceşte, care s-ar traduce prin sintagma ‘cel uns’,
se referea în Vechiul Testament la trei categorii: regi (1 Regi 12, 1-3), preoţi
(Levitic 4, 3) şi profeţi (3 Regi 19, 16). Era un nume dat celor care stăteau
prin consacrare într-o relaţie de comuniune cu Dumnezeu; un nume pe care
majoritatea bibliştilor răsăriteni îl pun în legătură cu „ideea mesianică”.2 Cel
aşteptat este, din perspectiva teologiei ortodoxe, într-o legătură imediată cu
această întreită slujire care conturează semnificaţia titlului. Înainte de a
observa cât de importantă este această legătură dintre Mesia, pe de o parte,
şi regalitate, preoţie şi profetism, pe de altă parte, trebuie remarcate două
aspecte. Ele caracterizează felul în care răsăritenii abordează problematica
istorică a figurii lui Mesia.
Cel dintâi lucru care trebuie subliniat vizează insistenţa ortodocşilor
pe realitatea aşteptării. Certitudinea că a existat o aşteptare este bazată,
înainte de toate, pe ideea că aceasta era necesară. Fără aşteptare, Taina
Mântuitorului nu ar fi fost recunoscută în profunzimea ei. Insistenţa
teologiei ortodoxe pe experienţa istorică a aşteptării are la bază convingerea
potrivit căreia omul trăieşte în lume progresiv unirea cu Dumnezeu.
Revelaţia Dumnezeului-Treimic pricinuieşte aşteptarea Lui şi aşteptarea este
orientată spre vedere şi spre împărtăşirea de El. Această logică apare şi în
vieţile sfinţilor. În Viaţa şi învăţăturile Sfântului Siluan Athonitul, de pildă,
părintele Sofronie Saharov aminteşte despre o întreită tipologie a experienţei
duhovniceşti. Sunt oameni care simt „o uşoară adiere a harului” şi îşi
îndreaptă viaţa încet spre Hristos, sunt oameni care, topiţi de râvnă, cunosc
harul pe la „mijlocul căii lor” şi sunt oameni care fac experienţa tainei încă
de la începutul vieţii şi, apoi, trăiesc într-o formă intensă aşteptarea
Cuvântului.3 Aşteptarea este una dintre coordonatele vieţii duhovniceşti,
împreună cu nădejdea vederii Chipului dumnezeiesc (Psalmi 39, 1). Sfântul
2
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Grigorie Teologul rezumă această progresie omenească în Revelaţia lui
Dumnezeu:
„Căci aşa stă lucrul: Vechiul Testament a predicat clar pe Tatăl şi
mai întunecat pe Fiul; Noul Testament a arătat limpede pe Fiul, a lăsat să se
întrevadă dumnezeirea Duhului. Acum se încetăţeneşte cu noi Duhul,
oferindu-ne mai clară arătarea Lui, căci nu era lucru lipsit de primejdie, ca
atâta timp cât nu era mărturisită dumnezeirea Tatălui, să fie predicat limpede
Fiul şi, ca să spun un lucru mai îndrăzneţ, nici ca să fie luată pe umeri
sarcina predicării Sfântului Duh, câtă vreme nu era primită dumnezeirea
Fiului, ca nu cumva […] să fie în primejdie oamenii de a nu mai putea face
nici ceea ce este în puterea lor, iar prin adăugirile parţiale şi, cum zice
David, prin urcările şi prin înaintările şi progresările din slavă în slavă,
lumina Treimii să strălucească oamenilor mai luminaţi”.4
Realitatea aşteptării lui Mesia se întemeiază pe conştiinţa acestui
urcuş din slavă în slavă la mărturia Treimii.
Al doilea lucru care trebuie remarcat este legat de Persoana Celui
aşteptat. Pentru răsăriteni este clar că mesianitatea propovăduită de prooroci
nu este de factură umană, ci de natură dumnezeiască. Mesia cel aşteptat
trebuia să fie ceresc. Disertaţia teologiei ortodoxe este în acord cu mărturia
nou testamentară privind divinitatea lui Hristos. În fond, acuza principală pe
care mai marii cărturarilor şi fariseilor o aduc Domnului stă tocmai în
legătură cu afirmarea divinităţii Sale.5 Aici stă şi unicitatea lecturii pe care
Părinţii o fac Vechiului Testament. Iudeilor din primul secol le era la
îndemână să accepte că Iisus este Mesia, dar a înţelege că Acesta este Fiul
lui Dumnezeu şi că despre El au vorbit Scripturile, iată dificultatea.
Aşadar, când ortodocşii vorbesc despre Hristos ca împlinire a
Scripturilor iudaice, ei fac o afirmaţie care poate fi rezumată în cuvintele:
Mesia Cel aşteptat de iudei este Fiul lui Dumnezeu. Fără aşteptarea Lui, nu
4

SF. GRIGORIE TEOLOGUL, Oratio 31, 26, în coll. PG 36, col. 161 C şi 164 A,
traducere de Pr. Gheorghe Tilea şi Nicolae Barbu, în Cuvântări teologice, Ed. Herald, f. a.,
Bucureşti, p. 127. În comentariul său la textul Sfântului, PAUL GALLAY (în GREGOIRE
DE NAZIANZE, Discours 27-31. Discours theologiques, în coll. Sources Chretiennes, vol.
250, introduction, text critique, traduction et notes par Paul Gallay, avec la collaboration de
Maurice Jourjon, Paris, Editiones de Cerf, 1978, pp. 326-7) arată că Sfântul „stabileşte o
legătură între istoria mântuirii şi doctrina despre Dumnezeu [...] suntem în prezenţa unui
progres în însăşi revelaţia teologică: înainte de Evanghelie totul se petrece ca şi cum n-ar
exista decât un singur Dumnezeu şi Fiul Său, El Însuşi, deplin Dumnezeu; acum ştim că
Duhul Sfânt este şi El Dumnezeu”.
5
Denumirea de Mesia nu reprezenta în aceea perioadă o blasfemie. Orice rege evreu se
putea intitula Mesia sau Fiu al Celui preaînalt. Blasfemia de care este acuzat Domnul stă în
legătură cu natura dumnezeiască a mesianităţii Sale. Detalii la BRANT PITRE, Fiul lui
Dumnezeu? Pledoarie pentru Isus, traducere de Tatiana Niculescu, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2017, pp. 182-8.
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putem percepe taina Persoanei; fără recunoaşterea divinităţii Sale, nu putem
înţelege sensul iconomiei dumnezeieşti.
De la texte mesianice la istoria experienţei
Convingerea că Vechiul Legământ profilează textual o aşteptare
mesianică unitară nu presupune, însă, că pasajele lecturate de Biserică în
această cheie sunt asumate la fel de evrei sau păgâni. Nici măcar teologii
moderni nu reuşesc să se pună de acord asupra semnificaţiei textelor
scripturistice. Deşi profeţiile mesianice reprezintă dovezi de netăgăduit
pentru răsăriteni, între text şi semnificaţia pe care acesta o dobândeşte odată
cu Hristos durează o distanţă. Nu se poate nega că iudeii aveau cunoştinţă
despre Mesia, dar aceasta nu implică şi cunoaşterea Persoanei. Iudaismul
păstra vestea despre Hristos, fără să o înţeleagă deplin. Când Irod află
despre naşterea Celui profeţit se tulbură şi, împreună cu el, se cutremură tot
Ierusalimul (cf. Matei 2, 3). Atitudinea aceasta este paradigmatică pentru
modul în care a fost păstrată de poporul ales vestirea mesianică.
Lucrurile nu sunt mai simple nici în spaţiul interpretărilor
contemporane. Pentru numeroşi teologi apuseni, Mesia este doar un
terminus technicus care exprimă un ideal, dar nu o aşteptare, şi care a fost
reinterpretat în primul secol creştin. Există studii moderne care susţin că
textele vechi testamentare şi literatura apocrifă inter-testamentară oferă o
varietate de imagini asupra ce sau cine este Mesia.6 Mergând pe firul
textelor vechi testamentare, în lipsa orizontului Întrupării, „ideea mesianică”
poate contura un eveniment şi o persoană, deopotrivă. Certitudinile
mesianice aparţin celor care citesc Scripturile deschise de Hristos. Un
exemplu se impune pentru a ilustra problematica. Dacă privim comparativ
textele din Enoh 38 şi 2 Baruh 36-46, observăm că împărăţia păcii instaurată
de Mesia are o extensiune temporală deosebită. În apocrifa siriacă 2 Baruh
domnia lui Hristos va dura o mie de ani, spre deosebire de Enoh 38 unde se
spune că împărăţia Lui va fi veşnică. Aşadar, aşteptarea mesianică nu
trebuie abordată într-o manieră filosofică şi filologică, ci în lumina pe care o
oferă Întruparea însăşi.
Cheia Scripturilor este Domnul nostru Iisus Hristos, Care le
tâlcuieşte pe cale Ucenicilor cele spuse despre El (Luca 24, 13-27). Prezenţa
Persoanei determină lectura profeţiilor, nu un set de sentinţe abstracte. Când
scrie împotriva gnosticilor şi a lui Valentin, Sfântul Irineu de Lyon
sistematizează această exigenţă hermeneutică şi oferă, implicit, sensul în
care trebuie asumată aşteptarea Cuvântului şi „ideea mesianică”:

6

Vezi JAMES H. CHARLESWORTH, The Messiah. Developements in Early Judaism and
Christianity, Fortress Press, Minneapolis, 1992, pp. 3-35.
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„Nimeni în cer, pe pământ ori sub pământ n-a fost în stare să
deschidă cartea Tatălui ori să se uite la ea, cu excepţia Mielului înjunghiat,
Care ne-a mântuit prin sângele Său, primind de la acelaşi Dumnezeu – Care
a făcut toate prin Cuvântul Său şi le-a împodobit cu Înţelepciunea Sa –
putere peste toată făptura atunci când Cuvântul s-a făcut trup (Ioan 1, 14)”.7
Prezenţa Cuvântului în mijlocul poporului ales dă coerenţă aşteptării
mesianice. În fond, aceasta înseamnă că scopul ortodocşilor nu este să
dovedească textual consistenţa unei aşteptări mesianice întipărite în
conştiinţa evreilor, ci să propovăduiască realitatea prezenţei Cuvântului în
viaţa poporului ales. Cum poate fi, aşadar, exprimată această prezenţă?
Typologia şi unitatea experienţei
O primă formă de a exprima prezenţa Cuvântului în viaţa poporului
ales este sesizarea şi interpretarea relaţiilor typologice din Scriptură. Aceasta
încunoştinţare depăşeşte simpla enumerare a semnelor şi a profeţiilor
mesianice. Typologia presupune existenţa unei identităţi sensibile între typ
şi arhetyp, ceea ce înseamnă că typul nu este doar o vestire profetică a unui
eveniment viitor sau doar o imagine parţială a cele care urmează să se arate
deplin. Diferenţa pe care typologia o profilează între trecut şi viitor nu este
de factură absolută, pentru că în ambele timpuri se manifestă eonic o
Persoană şi un scop dumnezeiesc. Typul este o localizare istorică a realităţii
eshatologice. În typ şi în arhetyp se arată Unul şi Acelaşi Dumnezeu, fără ca
typul să devină un totem. Typul este mai mult decât o banală veste despre ce
urmează să se petreacă, el este arătare esenţială a eshatonului şi în această
arătare se deschide proleptic realitatea de dincolo de chronos. În sensul
acesta, relaţiile typologice sunt caracterizate de o mişcare dublă. Pe de o
parte, typul aparţine trecutului şi este orientat către viitor – prevesteşte. Pe
de altă parte, typul este realitatea viitoare care se descoperă tainic în trecut.8
Impactul pe care îl are sesizarea relaţiilor typologice asupra prezentării
imaginii mesianice este, de aceea, considerabil.
Când aşteptarea mesianică este construită prin apel la relaţiile
typologice, transpare identitatea experienţei Cuvântului. Înţeleasă ca
deschidere eonică, typologia nu evidenţiază concordanţa dintre semn şi
semnificant, ci unitatea Revelaţiei. Părintele John Breck, unul dintre exegeţii
răsăriteni care au optat pentru o lectură de acest fel, oferă un exemplu
7

SF. IRINEU DE LYON, Împotriva ereziilor 4.20.2, în Contre les Hérésies, Livre 4,
traducere de Adelin Rousseau, B. Hemmerdinger, Louis Doutreleau şi C. Mercier, în coll.
Sources Chrétiennes, vol. 100, Les Éditions Du Cerf, Paris, 1965, pp. 630-1. Cf. şi IDEM,
1.8.1, în Contre les Hérésies, Livre 1, traducere de Adelin Rousseau şi Louis Doutreleau, în
coll. Sources Chrétiennes, vol. 264, Les Éditions Du Cerf, Paris, 1970, pp. 112-7.
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Pr. Prof. JOHN BRECK, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare, traducere de
Monica Herghelegiu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, pp. 38-9.
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elocvent. Pornind de la textul din 1 Corinteni 10, unde Sfântul Pavel se
foloseşte de imaginea pietrei duhovniceşti pentru a demonstra experienţa
comună a vechiului şi noului Israel,9 părintele subliniază:
„O identificare virtuală se stabileşte între piatră şi Hristos, între
prototip şi antitipul său, în aşa fel încât antitipul eshatologic este conceput
ca fiind prezent pentru sau existând în prototipul istoric. Invers, putem
spune că prototipul istoric, piatra, participă la antitipul eshatologic (Hristos)
într-o astfel de măsură, încât ea serveşte ca loc în care antitipul se revelază
pe sine. [...] Piatra este deci tipos în sens dublu. Pe de o parte, ea atrage
atenţia asupra vieţii în trup şi a slujirii istorice a lui Iisus Hristos, din a Cărui
coastă a curs apă-de-viaţă-dătătoare şi sânge, la rândul lor, imagini
tipologice ale Tainelor Botezului şi Euharistiei. Pe de altă parte, ca prototip,
piatra slujeşte ca locus în care viitoarea lucrare mântuitoare a lui Hristos este
realizată proleptic în istoria lui Israel: setea poporului este stinsă în mod real
de apa vie care curge din piatră”.10
Typul nu este un obiect magic, ci un moment şi/sau un loc în care
Dumnezeu alege să Se manifeste în mijlocul poporului Său.
Acceptarea existenţei relaţiilor typologice presupune recunoaşterea
unui mod dumnezeiesc de a acţiona în lume, a unei modalităţi de
manifestare care nu poate fi intuită în lipsa inspiraţiei. Părintele Breck leagă
această inspiraţie de Persoana Duhului Sfânt şi consideră că ea reprezintă un
fenomen global, fiind necesară deopotrivă scriitorului şi interpretului.11 În
fond, această abordare oferă premisele actualizării în istorie a oricărui
eveniment mântuitor şi introduce pe fiecare creştin în experienţa tainei lui
Hristos, întrucât realitatea liturgică se sprijină pe relaţii typologice.
Cele trei slujiri şi prezenţa Cuvântului
O altă formă de a exprima prezenţa Cuvântului în viaţa poporului
ales vine din înţelegerea relaţiei dintre slujirile mesianice şi Întrupare. În
ciuda faptului că nu există în textele Vechiului Testament o imagine
mesianică pe care să o putem urma în afara experienţei vii a Persoanei
Cuvântului, există o serie de menţiuni legate de slujirea Celui aşteptat.
Profeţiile îl descriu pe Mesia ca Rege, Profet şi Preot, evidenţiind cu

9

„Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au
trecut prin mare. Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare. Şi toţi au mâncat
aceeaşi mâncare duhovnicească; şi toţi, aceeaşi băutură duhovnicească au băut, pentru că
beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Iar piatra era Hristos” (1 Corinteni 10, 1-4).
10
Pr. Prof. JOHN BRECK, Puterea Cuvântului în Biserica dreptmăritoare..., pp. 39-40.
11
IBIDEM, pp. 43 şi 90. În spaţiul românesc o abordare asemănătoare a fost promovată de
Pr. Prof. Constantin Coman în Erminia Duhului. Texte fundamentale pentru o ermeneutică
duhovnicească, , Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002.
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precădere slujirea sa împărătească.12 Prin urmare, putem desluşi prezenţa
Logosului în mijlocul poporului iudeu prin asumarea semnificaţiei pe care o
desfăşoară cele trei slujiri în istoria şi scrierile lui. Desigur, în contextul dat,
năzuim să punctăm doar câteva elemente privind relaţia dintre prezenţa
dumnezeiască, respectiv regalitate, profetism şi preoţie.
Cea dintâi slujire „mesianică” este aceea împărătească. Episodul
alegerii lui Saul, relatat în 1 Regi 8-10, este revelator pentru înţelegerea
menirii regalităţii în gândirea iudaică. Poporul evreu cere lui Samuel să le
rânduiască un rege „ca să judece acela, ca şi la celelalte popoare” (8, 5).
Deşi Israel îşi întemeiază solicitarea pe neîncrederea în fii lui Samuel, se
întrevede dorinţa poporului de a se asemăna neamurilor. În ochii poporului,
regele este simbolul unei experienţe pământeşti deosebite de domnia lui
Yahve. Altfel spus, poporul evreu caută să exprime prin rege distanţa dintre
realitatea socială şi prezenţa dumnezeiască – o luptă care va fi reluată în
creştinism de iconoclaşti. Răspunsul pe care îl oferă Samuel schiţează, în
primă fază, imaginea unui asupritor. Este un portret menit să contureze
contrastul dintre lucrarea lui Yahve şi lucrarea oamenilor. Când, în a doua
fază, admite să împlinească voia lui Israel, Samuel transformă simbolul
distanţei într-unul al proximităţii. Saul este uns rege înainte de a fi prezentat
poporului şi într-un context în care domnia sa este supusă lui Yahve: „Iată
Domnul te unge pe tine cârmuitor al moştenirii Sale; vei domni peste
poporul Domnului şi-l vei izbăvi din mâna vrăjmaşilor celor dimprejurul
lor...” (10, 1). Regele este rânduit înainte ca poporul să îl aleagă şi pentru o
misiune care diferă esenţial de dorinţa iniţială a lui Israel. Realitatea socială
– pe care poporul ales vrea să o separe de prezenţa vie a lui Yahve – este
organizată potrivit unei rânduiri dumnezeieşti. Domnia regelui devine
expresia prezenţei divine în mijlocul poporului, întrucât alegerea lui este
menită să conducă poporul înapoi la Yahve. Pe această linie se înscrie şi
înţelesul mesianic al împărăţiei. Domnia lui Hristos are o dimensiune
restauratoare pentru întreaga realitate socială. Această năzuinţă restauratoare
apare cu precădere în psalmi (2; 17, 45-57) şi în Isaia (11, 10), fiind
determinantă pentru misiunea către neamuri a Sfântului Apostol Pavel (cf.
Romani 15, 12).13
A doua slujire „mesianică” este aceea de profet. În spaţiul apusean
există scriitori care au contestat relaţia dintre profetism şi Mesia în baza
faptului că instituirea profeţilor nu a fost întotdeauna realizată printr-un act
de consacrare. Slujirea aceasta ar fi, prin urmare, cea mai puţin capabilă să
12

STANLEY E. PORTER, The Messiah in the Old and New Testaments, Ed. Grand
Rapids, Cambridge, 2007, p. 38-9.
13
MATTHEW V. NOVENSON, „The Jewish Messiahs, the Pauline Christ, and the Gentile
Question”, în Journal of Biblical Literature, vol. 128 (2009), nr. 2, p. 357-73.
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profileze credinţa în venirea lui Hristos. Totuşi, este imposibil de negat că
scrierile profetice sunt marcate de nădejdea unui Răscumpărător, a unui
trimis dumnezeiesc Care să refacă armonia lumii şi să reafirme drepturile
poporului ales. Contextele socio-politice în care se afla Israel la momentele
când scrierile profetice au fost alcătuite, respectiv la momentele când
acestea au şi fost asumate în canonul scripturistic, împuternicesc trăsătura
lor eshatologică şi credinţa într-un viitor Mesia. În baza acestei legături
dintre ideea mesianică şi scrierile profetice se întrevede şi raportul dintre
slujirea profetică, în general, şi aşteptarea lui Hristos. Precum în cazul
regalităţii, dimensiunea mesianică a profetismului se poate observa dacă dai
atenţie activităţii diferiţilor prooroci. Or, figura emblematică a profeţilor
Vechiului Legământ rămâne Ilie Tezviteanul. El este acela a cărui misiune
trece din spaţiul istoriei poporului – al celor deja făptuite –, în spaţiul
aşteptărilor eshatologice, al celor ce stau să se petreacă. Încă din perioada
scrierilor lui Maleahi, Ilie Tezviteanul este înţeles ca Profetul prin excelenţă
şi este aşteptat ca premergător al venirii lui Mesia (3, 23).
Caracteristic pentru referatul biblic despre Sfântul Ilie, dincolo de
accentuarea credincioşiei şi cutezanţei pe care proorocul o are în relaţia cu
Yahve, este faptul că prezenţa Sfântului în mijlocul poporului are
semnificaţia unei descoperiri dumnezeieşti. Profetul, aşadar, precum regele
este semn al prezenţei dumnezeieşti. Imposibilitatea de a-l localiza pe Ilie,
de pildă, atunci când regele Ahab îl caută, este pusă pe seama Duhului lui
Yahve (3 Regi 18, 10-12). Dumnezeu poartă pe Ilie şi prezenţa Sfântului în
mijlocul lui Israel este legată intim de prezenţa şi acţiunile lui Yahve. Dacă
Proorocul se ascunde de la faţa regelui, însăşi prezenţa lui Yahve nu se mai
face simţită, iar absenţa Domnului are ca efect expansiunea morţii: lipseşte
apa, pâinea, iarba, carnea şi uleiul (3 Regi 17-19) – adică tot ce ar putea
susţinea viaţa fizică. Caracterizată din această perspectivă, slujirea profetică
are implicaţii nu doar pentru viitorul poporului ales. Este în egală măsură
vorba despre timpul prezent. Ea arată că pregătirea lumii pentru Întrupare se
petrece printr-o continuă arătare în lume a lui Yahve şi printr-o neîntreruptă
descoperire a realităţii aşa cum este ea. Prezenţa şi absenţa lui Yahve sunt
cei doi poli ai acestei descoperiri.
Părintele Rafail Noica observă pertinent că lucrarea profetică merge
dincolo de simpla proclamare a celor ce stau să se întâmple, ea este arătare a
realităţilor în sinea lor.14 În acest sens, proorocul este un dascăl al poporului.
Paradoxal, în istoria lui Israel cele două faţete ale slujirii profetice nu au fost
14

Ierom. RAFAIL NOICA, „Cuvântul prorocesc şi trăirea harului după arhimandritul
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vizibile deodată. Harisma învăţătorească a câştigat relevanţă pentru lumea
iudaică, abia după ce lucrarea profetică şi, apoi, slujirea preoţească, au
început să-şi piardă din autoritate. Nu întâmplător, în lipsa profeţilor,
învăţătorii de lege şi fariseii au devenit conducătorii morali ai poporului.
A treia slujire care exprimă prezenţa Cuvântului în Vechiul
Legământ este cea preoţească. Slujirea preoţească iudaică este definită astăzi
prin raportare la consacrarea lui Aaron (cf. Levitic 8, 1-9, 24) şi la aceea a
leviţilor (cf. Numerii 8), dar, iniţial, formele sacerdotale ale poporului iudeu
cunoşteau o diversitate. Interpretată în baza textelor care vorbesc despre
instituirea preoţiei, slujirea sacerdotală a iudeilor este caracterizată de
funcţionalitate – atât Aaron şi fii săi, cât şi leviţii sunt mijlocitori şi
reprezentanţi ai poporului în relaţia cu Yahve –, respectiv de singularizare –
slujitorii Altarului participă şi se aproprie de o realitate care rămâne
inaccesibilă poporului. Pe măsură ce acced la drepturile sacerdotale, leviţii
îşi pierd din responsabilităţile sociale şi devin părtaşi unor responsabilităţi
sacramentale. Aşadar, slujirea leviţilor facilitează relaţia dintre comunitate şi
Yahve într-un mod nedeplin, întrucât presupune un act de mijlocire şi unul
de menţinere, totodată, a unei distincţii/distanţe dintre realitatea socială şi
cea dumnezeiască. Este vrednic de remarcat că Părinţii Bisericii consideră
preoţia levită ca typ al noii preoţii inaugurate de Hristos, accentuând
superioritatea acesteia din urmă în virtutea desăvârşirii pe care o aduce
apropierii dintre Dumnezeu şi fiecare credincios. Sfântul Chiril al
Alexandriei, de pildă, afirmă:
„Dar, precum am spus înainte, numai lui Moise i se porunceşte să se
aproprie de Dumnezeu; ceilalţi trebuie să se închine de departe şi cu ei era şi
Aaron. Apoi am spus că s-a făcut cu noi Fiul care prin fire e departe de noi
fiind aproape de Dumnezeu şi Tatăl, Arhiereul nostru fără de păcat şi
neîntinat; aceasta, ca prin El şi împreună cu El să ne aflăm şi noi aproape.
De aceea s-a şi numit Emanuil, care se tălmăceşte «Cu noi este Dumnezeu».
Dar deşi a fost cu noi ca om, se poate vedea totuşi că nici fericitului Moise
nu-i era accesibil Tatăl, decât prin mijlocirea Lui. Căci El este calea, El
uşa”.15
Când Noul Testament îl numeşte pe Mântuitorul Hristos Arhiereu al
Legii celei Noi, referinţa este concepută prin comemorarea lui Melchisedec
şi a rânduielii levite deopotrivă. Preoţia Vechiului Legământ era dovedită şi,
prin aceasta, ca nedeplină. Adâncimile ei nu pot fi intuite în afara realităţii
pe care o preînchipuie: slujirea Mareului Arhiereu. Pe de o parte, preoţia
Mântuitorului aminteşte de figura misterioasă şi unică a lui Melchisedec,
rege peste Salem (cf. Facere 14, 17-20 şi Psamul 109). Pasajele vechi
15
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testamentare referitoare la Melchisedec oferă o imagine pe care Epistola
către Evrei şi interpretarea patristică ulterioară au asumat-o drept
mesianică.16 Hristos este Arhiereu după „rânduiala lui Melchisedec” (Evrei
7, 17), preoţia Sa fiind superioară celei levitice. Aşadar, slujirea arhierească
a Cuvântului Întrupat contrazice şi depăşeşte preoţia levitică. Pe de altă
parte, numirea de Mare Preot pe care Apostolul Pavel o dă Mântuitorului
trebuie văzută în continuitatea pe care o propune. Prin Hristos preoţia
întregului popor ales (Ieşire 19, 6) devine preoţia neamului creştinesc (1
Petru 2, 9), iar Arhiereul rămâne întruparea vie, sfinţită şi sfinţitoare a unei
slujiri la care toţi sunt chemaţi să participe. Este o trecere care nu
desfiinţează semnificaţia vocaţiei preoţeşti a neamului.
Cele trei slujiri – de împărat, de profet şi de preot – reprezintă tot
atâtea forme prin care nădejdea mesianică se afirmă în Israel. Nu este vorba
despre o exprimare textuală, ci de o arătare în viaţa poporului a orizontului
mesianic. Toate cele trei slujiri implică relaţia personală şi comunitară cu
Yahve. Fiecare împărat, profet sau preot exprimă mijlocirea distanţei dintre
realitatea pământească şi cea dumnezeiască. Fiecare slujire întrupează
fidelitatea lui Dumnezeu faţă de poporul Său. Privite separat, acestea trei nu
demonstrează o neîntreruptă istorie. Nu întotdeauna a existat un rege peste
Israel, de pildă. În ansamblul lor, însă, cele trei slujiri sunt expresii ale unei
lucrări dumnezeieşti.
Accentuarea slujirii mesianice, în pofida absenţei unei „idei
mesianice” unitare, este menită să sublinieze experienţa vie a Persoanei.
Aşteptarea profeţilor este legată de experienţa Cuvântului, iar neasumarea
experienţei conduce la imposibilitatea recunoaşterii Persoanei. Sfântul Iustin
Martirul şi Filosoful explică această mişcare de aşteptare şi recunoaştere în
tâlcuirea pe care o oferă teofaniei de pe muntele Sinai:
„Toţi iudeii, chiar şi astăzi învaţă că Cel ce a vorbit lui Moise a fost
Dumnezeu Acela Care nu poate fi numit cu nici un nume. [...] Fiul lui
Dumnezeu este, aşa cum am spus mai înainte, Cuvântul lui Dumnezeu. El se
numeşte de asemenea înger şi apostol; căci El este Acela care vesteşte cele
ce trebuie cunoscute şi este trimis ca să arate câte vesteşte, aşa cum Însuşi
Domnul nostru a zis: «Cel ce ascultă de Mine, ascultă de Cel ce M-a trimis
pe Mine» (Matei 10, 40, Luca 10, 16). [...] Iisus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu şi trimisul Lui, Care – fiind mai întâi Cuvântul Lui Care S-a
manifestat când sub forma focului, când ca o imagine netrupească, iar acum,
prin voinţa lui Dumnezeu, făcându-se om în favoarea neamului omenesc – a
16
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suferit şi a pătimit toate chinurile câte demonii au acţionat să se dispună
împotriva Lui de către iudeii cei fără de minte. [...] Iudeii, deci, socotind
întotdeauna că Părintele tuturor a fost acela care a vorbit cu Moise, în timp
ce Fiul lui Dumnezeu, Care Se mai numeşte şi «înger» şi «trimis» a fost cel
ce le-a grăit, pe bună dreptate sunt vădiţi atât de către Duhul cel profetic, cât
şi de către Însuşi Hristos, că nu au cunoscut nici pe Tatăl şi nici pe Fiul”.17
Cuvântul lui Dumnezeu comunică profeţilor voia Tatălui, în Duhul
Sfânt. Cuvântul Se arată, El dă Legea, El conduce poporul şi El oferă
nădejdea vieţii. Aşteptarea poporului ales este determinată de comunicarea
cu Yahve, Cuvântul lui Dumnezeu, Care, prin Întrupare, devine Mesia –
Preot, Împărat şi Profet.18 De aceea, Sfântul Ioan Damaschinul considera
titlul ‘Hristos’ ca descriptiv pentru ipostasa Fiului Întrupat. Acesta „a uns ca
Dumnezeu corpul cu Dumnezeirea Lui, iar ca om a fost uns”.19
Evenimentul hristologic, aşa cum apare el în Noul Testament, nu
poate fi circumscris înţelesului pe care îl acoperă titlul de ‘Mesia’. Sunt
numiri deosebite de acest titlu prin care poate fi caracterizat un aspect sau
altul din lucrarea Cuvântului Întrupat. De pildă, potrivit imaginii iudaice
oficiale, Mesia nu trebuia să sufere moartea pentru a instaura Împărăţia Sa.20
Se poate întreba: Atunci de ce acest ansamblu în care se afirmă categoric
aşteptarea unui Mântuitor? Teologia răsăriteană dezvoltă „ideea mesianică”
sub forma unui ansamblu doctrinar atoatecuprinzător, pentru a sublinia
unicitatea Revelaţiei lui Hristos şi dinamica sfinţitoare a aşteptării şi vederii
Sale. Având în minte Persoana, relaţia dintre diferitele titluri vechitestamentare şi inter-testamentare este reinterpretată de Biserică. În lucrarea
Sa, Fiul Întrupat a contextualizat diversitatea numirilor şi în dezvoltarea
hristologiei patristice, Biserica a unit totalitatea titlurilor. În acest sens, se
poate afirma că „ideea mesianică” este caracterizată semnificativ prin relaţia
pe care o stabileşte cu alte titluri, precum ‘Profet’, ‘Ebed Yahve’, ‘Fiul
Omului’ şi ‘Arhiereu’.21
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O concluzie succintă
Sunt diferite forme prin care poţi dobândi convingerea că poporul
ales a trăit în aşteptarea lui Mesia. Poţi căuta să probezi prin texte că această
aşteptare a existat, că ea s-a împlinit în Hristos şi că împlinirea ar fi evidentă
oricărui bun cunoscător al Legii. Rămâne surprinzătoare, atunci, atitudinea
majorităţii evreilor din perioada Mântuitorului şi refuzul recunoaşterii Lui
până acum. Totuşi, dacă consideri că mesianismul şi aşteptarea nu sunt o
idee sau un concept, ci o experienţă, atunci lucrurile se schimbă substanţial.
Experienţa are tensiunile ei şi îngăduie refuzul sau ratarea. Mai mult, în
chiar sânul aceleiaşi comunităţi, o experienţa poate primi interpretări diferite
şi poate fi exprimată deosebit.
Abstract: The Experience of the Word in the Old Testament
This study explores the experience of the Word in the Jewish world before
the Incarnation of Son of God, Messiah. In the Christian understanding and
translation, Christ and Messiah mean the same reality, the Anointed One.
We as Orthodox Christian speak about Christ as the fulfilment of the Jewish
Scriptures saying directly Messiah expected by the Jews is the Son of God.
We define different messianic ministries and fulfilments in Christ as the
Word of God and explain how this reality can be misunderstand and even
rejected. Moreover, in the same community, the experience of the Word ca
be interpreted differently and can be expressed in a particular way. The
Christian faith is the best possible example.
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Icoana Ortodoxă - Adevăr al Întrupării lui Iisus Hristos
Pr. Prof. Dr. EMILIAN DUMITRU PĂUNESCU1
Cuvinte cheie: Icoană, întrupare, Iisus Hristos, venerare,
Sinod Ecumenic, Biserică
Keywords: Icon, Incarnation, Jesus Christ, worship,
Ecumenical Council, Church
Introducere
Sfânta Biserică a creat icoana şi tot Biserica a pus în ea un anumit
înţeles şi un conţinut deosebit, pentru că icoana este chemată să exprime pe
viu şi prin culori învăţătura Bisericii, făcând pe cel ce se roagă să se
concentreze, ajutându-l să se roage. Icoana a fost creată de acea conştiinţă
de credinţă ortodoxă a credincioşilor, conştiinţă adâncă prin religiozitatea
sa, conştiinţă care exprimă în icoană acel adevăr religios pe care ea îl trăia.
De aceea, ca pictură strict bisericească, icoana poate fi corect înţeleasă
numai din punct de vedere al învăţăturii dogmatice.
Încă din epoca apostolică pictura bisericească a intrat în viaţa
liturgică, iar arta bizantină a creat stilurile clasice ale iconografiei. Arta
picturii, sfinţită în Biserică de veacuri, exprimând prin sine în culori
învăţătura Bisericii, constituie tradiţia iconografică ortodoxă.
I. Simbolurile Vechiului Testament – mijloace de comunicare a
credinţei în Dumnezeu şi anticipare a icoanelor. Argumente biblice.
Cuvântul icoană înseamnă imaginea care reprezintă asemănarea cu o
realitate. ,,Icoana (de la grecescul eikon, latinescul imago – chip,
reprezentare) înseamnă, la origine, asemănare. După Sfântul Ioan
Damaschin, icoana este o asemănare, un model, o reprezentare a cuiva;
icoana duce cu gândul la cel reprezentat, la cel pictat, zugrăvit pe icoană.
Icoana, în înţeles religios, este reprezentarea unui personaj sfânt sau a unei
scene biblice, pictată pe o hârtie, pe pânză, lemn, sticlă, metal sau zugrăvită
pe zidul bisericii”.2 În acest sens, ÎPS Irineu Popa spune: ,,pentru teologia
icoanei, subiectul este Fiul, «Chip desăvârşit» al Tatălui, care reprezintă
conceptul cu totul paradoxal al unui «chip consubstanţial şi desăvârşit».
Această afirmaţie a lui Christoph Schonborn sintetizează contribuţia cea mai
1
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importantă a teologiei patristice în planul triadologiei”.3 În contextul istoric
al primelor opt secole de controverse hristologice, timp ,,în care Biserica a
apărat învăţătura despre Persoana Mântuitorului Iisus Hristos – Dumnezeu
şi Om – oferind lumii cele mai exacte definiţii dogmatice posibile, şi-a făcut
apariţia o nouă criză, iconoclasmul, care refuza cinstirea icoanei
Mântuitorului, negându-i astfel firea umană. Sfântul Ioan Damaschin, în
Cele trei tratate împotriva celor care resping icoanele, a fundamentat cultul
Sfintelor Icoane, tratând mai întâi despre chip, apoi despre cinstirea lui. Din
această perspectivă, el este socotit, de întreaga Biserică creştină, teologul
Întrupării, prin excelenţă.
Sfântul Teodor Studitul, la rândul său, a scris Trei tratate antieretice
împotriva iconomahilor”.4
Din primele pagini ale Sfintei Scripturi aflăm că omul a fost creat
,,după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Facerea 1, 26), adică el este
icoana lui Dumnezeu, poartă în sine asemănarea Creatorului. În acest sens,
părintele Ion Bria spune: ,,Sfânta Scriptură vorbeşte de fiinţa umană nu ca
de o simplă creatură biologică, ci de omul ca persoană individualizată,
Adam, icoană a lui Dumnezeu cel nevăzut. Omul este creat după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu, mai precis după chipul Sfintei Treimi (Facerea 1,
26-27). Având o umanitate plină de har, Adam este împodobit cu cinste şi
înţelepciune (Psalmul 20, 3-4) şi aşezat în «prietenia lui Dumnezeu», în rai,
unde este sădit arborele vieţii”.5
Este cunoscut faptul că, ,,Dumnezeu este Duh” (Ioan 4, 24), iar omul
are în sine suflarea divină (Facerea 2, 7), adică Duhul lui Dumnezeu.
Aceasta este asemănarea, adică icoana. Sufletul omului poartă în sine
raţiunea, libertatea, voinţa, sentimentul care sunt proprii lui şi pe care le are
şi Dumnezeu, care este Duh. Avându-le în sine, omul descoperă pe
Dumnezeu tocmai prin asemănarea cu El, adică prin faptul că este icoana
Lui. La fel spune Sfântul Apostol Pavel despre Mântuitorul că este ,,chipul
Tatălui” (Coloseni 1, 15; Filipeni 2, 6; Evrei 1, 3). ,,Iisus Hristos este
«chipul lui Dumnezeu cel nevăzut» (Coloseni 1, 15), în sensul că El Însuşi
este Dumnezeu, deofiinţă cu Tatăl prin natura Sa divină. În acelaşi timp, «în
El locuieşte toată plinătatea dumnezeirii» (Coloseni 1, 19; 2, 9), adică în
Persoana divino-umană a Fiului lui Dumnezeu înomenit sălăşluieşte întreaga
natură divină, nu o parte sau o energie a ei. În virtutea acestui fapt, El
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posedă toate însuşirile divinităţii, este împreună Creator şi Proniator al
universului, este veşnic şi pretutindeni prezent (Coloseni 1, 16-17; 2, 9)”.6
Reprezentând realităţi sfinte, icoanei i se cuvine cinstire sau
venerare, dar nu ca lui Dumnezeu, fiindcă lui Dumnezeu I se cuvine
adorare. De aceea, pentru a nu se face această confuzie, dat fiind faptul că
poporul ales se afla într-o lume idolatră, Dumnezeu nici nu porunceşte
aleşilor Săi (profeţii, proorocii) să I se facă chipul. ,,În opoziţie cu culturile
dimprejur, în care mişună (abundă) imaginile care pretind că ele ar capta o
atotprezenţă în definitiv impersonală, Vechiul Testament respinge cu
asprime orice reprezentare spaţială a lui Dumnezeu: «Să nu-ţi faci chip
cioplit... » (Ieşirea 20, 4). Deci un refuz de a încătuşa pe Cel viu în imanenţa
unei naturi sfinţite, în care Divinul ar fi reversul (spatele) impersonal al
lumii; deci refuzul de a identifica pe Dumnezeu cu fantasmele închipuirii”.7
Dumnezeu porunceşte ca pe capacul de la chivotul legii să fie puşi
doi heruvimi de aur (Ieşirea 25, 18-22), la fel şi cortul sfânt va avea o
perdea, ,,iar în ţesătura ei va avea chipuri de heruvimi” (Ieşirea 26, 31). Lui
Solomon i se porunceşte ca în Sfânta Sfintelor de la templul zidit de el, să
facă ,,doi heruvimi săpaţi în lemn şi ferecaţi cu aur” (III Regi 6, 23). Tot
astfel şi ,,pe uşile de la intrarea în Sfânta Sfintelor a făcut heruvimi săpaţi şi
îmbrăcaţi în aur” (III Regi 6, 32). Heruvimii nu reprezintă forme imaginare,
ci există în realitatea lumii nevăzute create de Dumnezeu. De aceea, Moise a
împlinit porunca lui Dumnezeu, ,,făcându-le toate după chipul ce i s-a arătat
pe munte” (Evrei 8,5). Pe de altă parte, heruvimii nu erau numai simple
podoabe, ci datorită faptului că reprezentau realităţi ale lumii spirituale, li se
aducea şi cinstirea cuvenită. Cinstind chipul lor, gândul şi sufletul se înalţă
spre lumea nevăzută a lui Dumnezeu căreia i se cuvine veneraţie. Aşa se
explică faptul că ,,Iosua a căzut cu faţa la pământ înaintea chivotului
Domnului” (Iosua 7, 6), unde era imaginea heruvimilor. Tot înaintea
chivotului cu legea Domnului, pe care se păstra imaginea, icoana
heruvimilor, se aduceau jertfe (III Regi 3, 15); iar în cortul adunării în faţa
perdelei celei de dinaintea chivotului legii se aducea ,,untdelemn curat
pentru luminat, stors din măsline, ca să ardă sfeşnicul în toată vremea”
(Ieşirea 27, 20). De asemenea, în faţa perdelei cu heruvimi dinaintea
chivotului legii era un jertfelnic unde se face ,,tămâiere neîntreruptă pururea
înaintea Domnului din neam în neam” (Ieşirea 30, 8). Reiese că, cinstind
imaginea care reprezintă o realitate sfântă, sufletul se înalţă spre Dumnezeu,
Căruia Îi aduce cinstirea cea mai mare. Cinstirea heruvimilor nu poate fi
socotită idolatrie, fiindcă cinstind chipul lor, era adorat Dumnezeu care i-a
6
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creat şi ai cărui slujitori sfinţi sunt ei. Când însă adorarea cuvenită lui
Dumnezeu a fost înlocuită cu cea a obiectelor, atunci a devenit idolatrie,
cum a fost cazul cu şarpele de aramă, care în acea situaţie a fost desfiinţat
(IV Regi 11, 4). Despre toate acestea, scrie pe larg părintele Dumitru
Stăniloae: ,,În Vechiul Testament nu existau icoane ale lui Dumnezeu, ci
numai simboluri: mielul pascal, toiagul lui Aaron, cortul sfânt, chivotul
legii. Dar admiţând simbolul, Vechiul Testament interzice idolii (Ieşirea 20,
4; Deuteronom 5, 12-19). Care este deosebirea între simbolul admis în
Vechiul Testament şi idolul interzis? Simbolul reprezenta în mod vizibil
oarecare însuşire a lui Dumnezeu, pentru motivul că era creatură şi în sensul
acesta toată creaţia este un simbol al lui Dumnezeu. Dar anumite creaturi
indicate de Dumnezeu Însuşi au primit în Vechiul Testament prin rugăciuni
o putere deosebită de la El şi, deci, un rol de simbol mai accentuat. Dar atât
faţă de simbolul general, reprezentat de orice creatură, cât şi faţă de cel
special, indicat de Dumnezeu şi consacrat prin rugăciuni, Dumnezeu
rămânea deosebit şi deasupra lor.
Spre deosebire de simbol, idolul era o bucată de natură privită în ea
însăşi ca Dumnezeu, în sens panteist. Acesta e motivul pentru care Vechiul
Testament a interzis idolul şi a recomandat simbolul. Prin idol, oamenii n-ar
mai fi deosebit pe Dumnezeu, de lume; prin simbol, rămâneau într-o
legătură cu Dumnezeu cel deosebit de lume, punând lumea într-o
dependenţă de El, printr-o relaţie cu El.
Dar icoana nu mai e nici idol, care identifică cu Dumnezeu un chip
creat şi confecţionat, nici simbol purtând o putere a lui Dumnezeu în sine, ci
reprezentarea lui Dumnezeu care S-a făcut om, Care nu a încetat totuşi de a
fi după natura Sa deosebit de natura creată.
De aceea, icoana n-a fost posibilă decât după ce Dumnezeu Însuşi Sa făcut om şi a făcut din faţa omenească faţa Ipostasului Său necreat”.8
Astfel că, ,,numai întruparea Cuvântului a făcut să se străvadă prin faţa
omenească taina şi lumina infinită a lui Dumnezeu. Numai întruparea Lui a
făcut să se arate în chip văzut, prin faţa umană indefinită, infinitul negrăit
dar real al persoanei dumnezeieşti a Cuvântului. Interdicţia idolului din
Exod (20, 4) şi Deuteronom avea rostul să ne ferească de a identifica
lucrurile, create, în ele însele, cu Dumnezeu, sau chiar faţa omenească prin
ea însăşi cu faţa lui Dumnezeu. Ea atrăgea atenţia asupra apofaticului divin,
asupra absenţei lui Dumnezeu, înainte de a Se face om Dumnezeu-Cuvântul,
în orice altă faţă pur omenească. Ea ne ferea cu anticipaţie de a identifica
natura omenească în Hristos cu cea dumnezeiască şi ne arăta că faţa
omenească a lui Hristos e faţa lui Dumnezeu-Cuvântul prin iniţiativa lui
8
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Dumnezeu-Tatăl, nu printr-o naştere naturală”.9 În acest sens, ,,Existenţa
divină nu e numai izvorul tuturor cuvintelor, ci şi izvorul tuturor imaginilor.
Ca atare, nu e numai supremul Cuvânt dincolo de cuvânt, ci şi suprema
Imagine, dincolo de imagine. Numai cel ce subzistă poate vorbi. În Vechiul
Testament Dumnezeu vorbeşte adeseori din nori, din foc (Exod 2, 2, 5;
Deuteronom 4, 12), sau Se arată El însuşi vorbind (Isaia 6, 4; Iezechiel 1,
26). Chiar când în auzul sufletesc al proorocului răsună cuvântul fără să se
vadă subzistenţa Domnului – imaginea Lui –, prezenţa ei se simte, ca punct
voluntar de plecare a cuvântului. Dumnezeu e simţit spiritual ca vorbind
prin faptul că omul simte impulsul să răspundă cu un cuvânt precis, sau cu o
faptă precisă de fiecare dată.
Iar însăşi subzistenţa Lui, simţită ca punct de plecare a cuvântului
auzit spiritual, e o Imagine invizibilă, un adânc real al întregii subzistenţe
care ia forme, primeşte o ordine din adâncul plin de virtualitatea tuturor
formelor, din sânul virtual al tuturor chipurilor.
În Vechiul Testament, cu toată ferirea lui de a reda pe Dumnezeu în
chipuri, proorocii văd uneori pe Dumnezeu într-o formă sau alta. Moise
vede ,,locul unde stătea Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era ceva, ce
semăna cu un lucru de safir, curat şi limpede ca seninul cerului” (Ieşirea 24,
10), ceea ce înseamnă că o formă a lui Dumnezeu a dat o formă locului unde
a stat. Moise vede de asemenea ,,chipul slavei Domnului, ca un foc ce arde
pe vârful muntelui” (Exod 24, 18), deci vede emanând din Dumnezeu o
formă.
Dar mai determinată e Forma în care Se arată Dumnezeu proorocilor
de mai târziu. Isaia Îl vede şezând pe un scaun foarte înalt, înconjurat de
slavă şi de Serafimi (Isaia 6, 1-3). Iezechiel Îl vede pe Dumnezeu ca un chip
de om (Iezechiel 1, 26); Daniel, la fel (Daniel 7, 9, 13; 10, 5-6). Acestea au
fost anticipările Fiului Omului văzut în Apocalipsă, întemeiat de această
dată pe însăşi arătarea Lui ca om în istorie”.10
Prin urmare, întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este
argumentul pentru cinstirea sfintelor icoane şi icoana face vădită întruparea.
Perioada nereprezentării lui Dumnezeu din Vechiul Testament s-a încheiat.
9
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Dumnezeu S-a făcut trup (Ioan 1, 14), Fiul lui Dumnezeu a întipărit pecetea
persoanei Sale pe vălul materiei. Înainte de întrupare, chipul era interzis,
pentru că el ar fi fost în chip necesar idol. După întrupare, el nu este numai
posibil, ci şi necesar.
II. Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi icoana
Luând chip omenesc, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a trăit printre
oameni ducând o viaţă întru totul asemenea lor (Filipeni 2, 6-7). Iisus
Hristos nu a venit să schimbe legea dată de Dumnezeu Tatăl, ci să o
împlinească (Matei 5, 17) ,,în duh şi în adevăr” (Ioan 4, 24), luând atitudine
faţă de unele obiceiuri care nu erau conforme spiritului legii lui Dumnezeu.
Astfel că, ,,Fiul lui Dumnezeu este, şi după Întrupare, în aceeaşi relaţie cu
Tatăl şi cu Duhul Sfânt. El este Fiul Tatălui născut din veci din Acesta,
existenţa Lui fiind totuşi deosebită de a Tatălui, «fiindcă existenţa fiecărui
ipostas în Sfânta Treime este deosebită». După înomenire, Logosul Se
deosebeşte de Tatăl şi de Duhul Sfânt nu numai prin aceea că este născut
din Tatăl mai înainte de toţi vecii, ci prin aceea că a luat firea umană. Astfel,
«Unul din Sfânta Treime, Fiul cel întrupat şi Cuvântul lui Dumnezeu, El
Însuşi fiind Dumnezeu, S-a făcut om, a avut natură omenească, deosebinduSe de Tatăl şi de Duhul, şi prin proprietăţile naturale omeneşti, întrucât are
două naturi, divină şi umană, şi două proprietăţi naturale». Fireşte, Fiul,
întrupându-Se a rămas neschimbat, iar unirea celor două firi este
neamestecată şi neschimbată, neîmpărţită şi nedespărţită”.11
Dacă interdicţia din Vechiul Testament a fost anulată prin şi pentru
Hristos, ea a fost şi pentru Maica Sa şi pentru prietenii Săi, pentru membrii
Trupului Său tainic - Biserica (Efeseni 1, 22-23), pentru toţi aceia care, în
Duhul Sfânt, devin conştienţi de participarea lor la umanitatea îndumnezeită
a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Icoanele lor arată posibilitatea oferită
credinciosului de a avea acces la existenţa personală în comuniune. Maica
lui Dumnezeu este chiar imaginea umanităţii care consimte la planul divin şi
care permite întruparea Cuvântului, aşa încât de aici înainte slava nu ne mai
vine dinafară, ca o fulgerare de nesuportat, ci din adâncul fiinţei noastre
întemeiată pe umanitatea îndumnezeitoare a lui Hristos. ,,Pe sfinţi şi pe
Maica Domnului îi cinstim şi prin icoanele care-i reprezintă. Dar întrucât pe
ei îi cinstim pentru faptul că în ei străluceşte Hristos, tot aşa icoanele lor le
cinstim pentru că-i reprezintă în calitatea lor de locaşuri ale lui Hristos.
Dar dacă cinstim icoanele sfinţilor pentru faptul că ei sunt locaşuri
ale lui Hristos, cu atât mai mult suntem îndreptăţiţi să zugrăvim şi să cinstim
icoana lui Hristos Însuşi”.12 În acest sens, Eusebiu de Cezareea spune: ,,ştim
11
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că chipurile Apostolilor Petru şi Pavel şi chiar chipul lui Hristos s-au păstrat
pictate în culori, căci era de aşteptat ca, potrivit obiceiului lor, cei vechi să-i
cinstească în felul acesta pe salvatori”.13 Neschimbabilitatea şi permanenţa
tipurilor iconografice ale Domnului nostru Iisus Hristos, ale Maicii
Domnului şi ale sfinţilor au acordat icoanei bizantine un caracter în afara
timpului şi în afara spaţiului, reflectând ideea veşniciei Bisericii lui Hristos.
Cu toate acestea, ,,neţinând seama de acest caracter transcedental al
chipului, el n-a constituit niciodată în Bizanţ o formă abstractă. Baza lui a
rămas totdeauna înfăţişarea omului”.14 Despre acestea, Sfântul Ioan
Damaschin scrie argumentând biblic: ,,cine poate să facă chipul
Dumnezeului nevăzut, necorporal, necircumscris şi fără de formă? Este
culmea nebuniei şi a lipsei de credinţă să înfăţişezi Dumnezeirea. Pentru
acest motiv în Testamentul vechi nu era obişnuită întrebuinţarea icoanelor.
Dar când Dumnezeu, din pricina milostivirii milei Lui, S-a făcut om cu
adevărat pentru mântuirea noastră şi S-a făcut om, nu cum s-a arătat lui
Avraam în chip de om (Facerea 18, 1-19, 27) şi nici cum S-a arătat
profeţilor, ci S-a făcut om în chip substanţial şi real – a locuit pe pământ, a
petrecut cu oamenii (Baruh 3, 38), a făcut minuni, a suferit, a fost răstignit, a
înviat, S-a înălţat, şi toate acestea s-au întâmplat în chip real şi a fost văzut
de oameni; deci, când s-au făcut acestea, s-a înfăţişat în icoană chipul Lui
spre a ne aduce aminte de El şi spre a căpăta învăţătură noi, care n-am fost
de faţă atunci, pentru ca, fără să fi văzut, dar auzind şi crezând, să avem
parte de fericirea Domnului. Dar pentru că nu toţi ştiu carte, şi nici nu se
ocupă toţi cu cititul, Părinţii au socotit că trebuie să fie pictate acestea în
icoane ca nişte fapte de vitejie spre a ne aduce aminte repede de ele. În
adevăr, de multe ori neavând în minte patima Domnului, dar văzând icoana
răstignirii lui Hristos, ne aducem aminte de patima mântuitoare şi, căzând în
genunchi, ne închinăm. Nu ne închinăm materiei, ci celui ce este înfăţişat în
icoană, după cum nu ne închinăm materiei din care este făcută Evanghelia,
nici materiei crucii, ci chipului crucii. Deci, prin ce se deosebeşte crucea
care are chipul Domnului de una care nu-l are? Tot astfel şi cu privire la
Maica Domnului. Cinstea dată ei se urcă spre Cel întrupat din ea. Tot astfel,
şi cu isprăvile sfinţilor bărbaţi, isprăvi care ne îndeamnă spre bărbăţie, spre
râvnă, spre imitarea virtuţii lor şi spre slava lui Dumnezeu. Căci, după cum
am spus, cinstea dată de cei împreună robi către cei buni este dovada
dragostei faţă de Stăpânul obştesc, şi cinstea adusă icoanei se îndreaptă către
cel înfăţişat în icoană. Tradiţia închinării la icoane este nescrisă, după cum
13

EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria Bisericească, traducere, studiu, note şi comentarii de
Pr. Prof. T. Bodogae, PSB 13, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 288.
14
Arhim. ANATOLIE KUZNEŢOV, Icoana ortodoxă ca expresie a învăţăturii dogmatice
a Bisericii, în Revista ,,Ortodoxia”, nr. 4/1971, p. 587.

178

nescrisă este şi închinarea spre răsărit, închinarea la cruce şi altele foarte
multe asemenea acestora”.15. De aceea, ducând mai departe ,,învăţătura
Sfântului Ioan Damaschin, potrivit căruia «Întruparea Fiului lui Dumnezeu
devine singurul şi cel mai puternic argument pentru posibilitatea
reprezentării în pictură a Celui necuprins», Sfântul Teodor Studitul, ca şi
Sfântul Nichifor, îşi întemeiază învăţătura despre cinstirea icoanei
Mântuitorului Hristos pe doctrina unirii ipostatice. După el, chiar Ipostasul
lui Hristos este cel descriptibil, fiind reprezentat în icoană. Din acest punct
de vedere, icoana nu înfăţişează nici natura divină, nici natura umană a lui
Hristos, ci reprezintă Persoana Sa, care a unit în Sine, neamestecat şi
nedespărţit, cele două naturi. În sensul acesta, «orice portret este portretul
unui ipostas, şi nu al unei firi», căci Ipostasul este singura formă concretă de
existenţă a firii omeneşti şi singura realitate care poate fi reprezentată, iar
firea omenească a lui Hristos este enipostaziată în Ipostasul Logosului.
Astfel, icoana cuiva nu reprezintă firea, ci persoana aceluia, icoana fiind
totdeauna chipul unei persoane. Datorită acestui fapt, Sfântul Teodor
Studitul nu spune că firea nevăzută se vede, sau se circumscrie, ci Cel
nevăzut şi Cel necircumscris se vede şi se circumscrie. El gândeşte
totdeauna personalist, întrucât numai persoana se face cunoscută prin
lucrările Sale în mod liber, esenţa rămânând ascunsă în abisul infinităţii ei.
Hristos, ca realitate văzută, este Cel dintâi tip sau model al icoanei Sale; este
«prototip al icoanei Sale», căci icoana subzistă în prototip, precum umbra în
trup. Acestea două, icoana şi prototipul, sunt în strânsă legătură, ceea ce
înseamnă că «prototipul şi icoana sunt corelative ca o jumătate cu cealaltă
jumătate».
Aşadar, Sfântul Teodor Studitul distinge clar între model şi chip şi
între adorare şi venerarea icoanelor. El formulează o soluţie corectă: icoana
nu seamănă cu natura, ci seamănă cu persoana. Prin firea omenească a lui
Hristos, reprezentată simbolic, iar nu portretistic, icoana ne pune în prezenţa
lui Hristos şi ne face să contemplăm însăşi taina Întrupării. Tocmai pentru
aceasta, inscripţia de pe icoana Mântuitorului, «Cel ce este» arată că icoana
este o reprezentare a ipostasului, nu a Dumnezeirii”.16
De asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos când a observat că, ,,prea
multul negoţ cu animale pentru jertfă denatura sensul spiritual al templului,
a reacţionat foarte prompt şi categoric, scoţându-i pe negustori cu biciul din
templu şi rostind sentinţa: ,,Casa Tatălui Meu este casă de rugăciune, iar voi
aţi făcut-o peşteră de tâlhari!” (Matei 21, 13; Ioan 2, 16). Dacă ar fi avut de
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spus ceva şi în legătură cu icoanele aflate în templu, din porunca lui
Dumnezeu, desigur ar fi făcut-o, dar aceasta nu s-a întâmplat”.17
La rândul lor, Sfinţii Apostoli, după Învierea Domnului şi după
Pogorârea Sfântului Duh, s-au dus la templu să se roage, acolo existând şi
icoana ,,heruvimilor slavei, umbrind acoperământul încăperii” (Evrei 9, 5).
Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor nu au încetat ca, pe Domnul Iisus
Hristos pe care Îl aveau în suflete, să-L aibe în imagine, ca un model de la
care aveau de învăţat în privinţa vieţii duhovniceşti. De aceea, Mântuitorul
Hristos ne îndeamnă: ,,Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu
inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre” (Matei 11, 29). De-a lungul
timpului, ,,niciodată nu s-a interpretat că icoana Domnului ar fi idol,
niciodată nu s-a cinstit materialul din care era făcută icoana, ci chipul pe
care îl reprezenta. De aceea, nimeni nu s-a smintit la început cinstindu-L pe
Iisus, Cel care a vieţuit pe pământ şi care a avut o înfăţişare reală. Cinstirea
icoanelor este prezentă în viaţa primilor creştini. Sfântul Irineu vorbeşte de
chipul lui Iisus păstrat cu cinste şi venerat de o creştină pe nume Marcela.
Sfântul Vasile cel Mare arată că icoanele reprezintă un lăsământ apostolic şi
nu sunt oprite, ci sunt zugrăvite în toate bisericile noastre încă din vechime.
Dovadă în acest sens sunt pereţii catacombelor, a acestor biserici subterane
în care se refugiau primii creştini în timpul persecuţiilor, cât şi pe pereţii
bisericilor aflate la suprafaţă.
Iar Tertulian ne spune că icoana
Mântuitorului în chip de păstor poate fi găsită chiar şi pe paharele de băut.
Despre vechimea icoanelor, datând din perioada apostolică, avem mărturia
personală a istoricului bisericesc Eusebiu. Ea arată că încă pe timpul său se
păstra bustul Mântuitorului, ridicat la Cezareea lui Filip de către femeia
vindecată de scurgere de sânge, în forma unei columne de bronz”.18
Sfânta Biserică a precizat învăţătura sa despre conţinutul dogmatic al
chipului iconografic la Sinodul al V-lea – VI-lea (Trulan) din anul 692.
Astfel, din cele trei canoane, care se referă la sfintele icoane, pentru noi
prezintă importanţă canonul 82, a cărui esenţă constă în următoarele:
înfăţişarea Domnului Iisus Hristos prin simbolul mielului vechitestamentar
trebuie să fie înlocuită; pe icoane chipul Mântuitorului Hristos trebuie să fie
«după înfăţişarea omului». Însă, Hristos nu este numai Om, ci este şi
Dumnezeu. De aceea, în înfăţişarea lui Hristos ca Dumnezeu-Om trebuie să
fie subliniată şi evidenţiată esenţa Lui dumnezeiască, ceea ce este cu putinţă
prin mijlocirea simbolurilor”.19
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Pr. Prof. SORIN COSMA, Cuvânt de învăţătură despre cinstirea sfintelor icoane, în
Revista ,,Mitropolia Banatului”, nr. 3/1989, p. 71.
18
IBIDEM.
19
Arhim. ANATOLIE KUZNEŢOV, op.cit., pp. 587-588.
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Canonul 82 al Sinodului Trulan indică îndeosebi că simbolistica artei
bisericeşti ,,trebuie să constea nu în subiectul însuşi, nu în ceea ce
înfăţişează, – ci în felul cum este înfăţişat acest subiect, în maniera
înfăţişării. Toate posibilităţile pe care le stăpâneşte arta picturală trebuie să
fie îndreptate spre un singur ţel: să redea corect chipul istoric concret şi să
deschidă prin el cealaltă realitate – realitatea duhovnicească şi profetică”.20
Pentru clarificarea istorică a acestui canon, trebuie amintit că Sinodul Trulan
a constituit desăvârşirea Sinoadelor Ecumenice al V-lea şi al VI-lea, care au
condamnat monofizitismul şi monotelismul. Sfinţii Părinţi ai acestor
Sinoade au definit în mod clar şi precis învăţătura dogmatică a Bisericii
despre Întruparea lui Dumnezeu, însă a spune adevărul era puţin, adevărul
trebuia să fie arătat; şi de aceea, ,,canonul 82 al Sinodului Trulan precizează
această sarcină pentru arta iconografică a Bisericii: «prezentarea să fie
înfăţişată desăvârşită pentru ochii tuturor».
În acest fel, canonul 82 al Sinodului Trulan subliniază importanţa şi
însemnătatea realismului istoric în iconografie, dar totodată nu exclude
simbolica iconografică, drept mijloc sau manieră de exprimare a înaltei
realităţi duhovniceşti. Acest canon propune principiul canonului
iconografic, drept criteriu cunoscut, care precizează corespondenţa icoanei
cu Sfânta Scriptură”.21
Legătura artei bisericeşti cu dogma despre întruparea Fiului lui
Dumnezeu s-a manifestat în formă strălucită în istoria iconoclasmului în
Bizanţ. Între toate argumentele pe care le-au prezentat teologii bizantini,
chiar de la început, principal şi fundamental este acela că, înfăţişarea lui
Hristos pe icoane serveşte drept garanţie pentru veridicitatea şi realitatea
întrupării Sale, iar cinstirea icoanelor slujeşte drept garanţie pentru credinţa
în întruparea Lui. ,,Acest mod de a păstra conştiinţa perpetuării prezenţei
Domnului între noi cu faţa Sa umană, din planul Său invizibil, ni l-a lăsat
Dumnezeu prin icoana Sa. Dacă Fiul lui Dumnezeu cel întrupat continuă să
fie printre noi până la sfârşitul veacului prin toate puterile dumnezeieşti,
mijlocite prin trupul Său, de ce nu ar continua să fie prezent şi lucrător
printre noi şi prin faţa Sa, într-un mod care să ne facă conştienţi de această
prezenţă cu faţa Sa? Dumnezeu are diferite moduri de a ne face conştienţi de
prezenţa Sa, adică de a ne ajuta să păstrăm conştiinţa prezenţei Sale între
noi. De aceea a luat Fiul lui Dumnezeu faţă omenească. El a arătat prin
aceasta interesul Lui faţă de noi, voinţa de a comunica cu noi. Astfel, icoana
lui Hristos n-a ajutat numai la păstrarea înţelesului exact al învăţăturii lui
Hristos şi despre Hristos, prezentându-ni-L în tot cursul istoriei Bisericeşti
ca pe acelaşi Hristos, autor al faptelor Sale mântuitoare, ci au avut şi un
20
21

IBIDEM, p. 588.
IBIDEM.
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important rol de vivificare a credinţei, menţinând în credincioşi conştiinţa
prezenţei lui Hristos, ca Subiect al cuvintelor ce se grăiesc de către El sau
despre El”.22
Lupta pentru cinstirea icoanelor era în acelaşi timp şi lupta pentru
dogma principală şi fundamentală a învăţăturii de credinţă creştină – dogma
întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sfârşitul iconoclasmului a fost realizat de
Sinodul al VII-lea Ecumenic (Niceea, 787), care a restabilit cinstirea
icoanelor.
Sfinţii Părinţi ai Sinodului Al VII-lea Ecumenic nu au introdus din
nou cultul icoanelor, ci au întărit ca dogmă tradiţia zugrăvirii de icoane deja
existentă în Biserică. Dogma Sinodului al VII-lea Ecumenic învaţă că,
,,icoana este legată de prototip pentru că îi reprezintă persoana şi îi poartă
numele. Tocmai asta face posibilă comuniunea cu persoana reprezentată
prin mijlocirea icoanei, cu alte cuvinte cunoaşterea acelei persoane. Datorită
acestei legături, «cinstirea acordată imaginii trece asupra prototipului» –
după cum spun Părinţii celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic citând cuvintele
Sfântului Vasile cel Mare din tratatul «Despre Sfântul Duh», capitolul 18.
Căci cinstirea arătată imaginii urcă spre prototipul acesteia, iar cel care
venerează icoana venerează de fapt persoana înfăţişată de ea. Aceasta este,
într-adevăr, învăţătura Sfinţilor noştri Părinţi, aceasta este Tradiţia Sfintei
Biserici Soborniceşti, care a răspândit Evanghelia până la marginile
lumii”.23 Sinodul indică prin trimiterea la Sfânta Tradiţie a Bisericii
soborniceşti, că Biserica întemeiază existenţa şi cinstirea icoanelor pe Sfânta
Tradiţie, care a existat în Biserică mai înainte de Sfânta Scriptură şi există
până astăzi. Din această cauză, ,,în această hotărâre sinodală, Părinţii se
referă în mai multe rânduri la Tradiţia şi la tradiţiile Bisericii. Astfel,
«păstrând tradiţiile bisericeşti primite», Sinodul hotărăşte «urmând
dumnezeieştii învăţături insuflate Părinţilor, în Tradiţia Bisericii
Soborniceşti»”.24 În mod concis, Sfântul Vasile cel Mare spune: ,,cinstea
dată chipului trece asupra prototipului”.25
Iconografia creştină, fiind una din părţile Tradiţiei, este inspirată şi
condusă de către Duhul Sfânt, care este prezent în Biserică. Această tradiţie
trăieşte şi se exprimă în icoană ca şi în textele cărţilor de slujbă. Din acest
motiv, vorbesc Sfinţii Părinţi ai Sinodului al VII-lea Ecumenic că
22

Pr. Prof. Dr. DUMITRU STĂNILOAE, Icoanele în cultul ortodox, în Revista
,,Ortodoxia”, nr. 3/1978, pp. 477-480.
23
LEONID USPENSKY, Teologia icoanei în Biserica Ortodoxă, studiu introductiv şi
traducere Teodor Baconsky, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994, pp. 84, 90.
24
IBIDEM, p. 91.
25
SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Despre Duhul Sfânt, PSB 12, traducere, introducere,
note şi indicii de Pr. Prof. Constantin Corniţescu şi Pr. Prof. T. Bodogae, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1988, p. 60.
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,,zugrăvirea de icoane nu este deloc imaginată de zugravii de icoane, ci
dimpotrivă ea este rânduită canonic şi constituie Tradiţia Bisericii
Soborniceşti. Zugravului de icoane îi aparţine numai latura tehnică a
lucrului, în timp ce însăşi statornicia (tipului iconografic) depinde de Sfinţii
Părinţi. Reprezentarea chipurilor este nedespărţită de povestea evanghelică
şi, invers, povestea evanghelică este nedespărţită de reprezentarea
iconografică. Ceea ce cuvântul anunţă prin auz, acelaşi lucru îl arată în
tăcere pictura prin reprezentarea iconografică”.26
În conformitate cu această definiţie a Sinodului al VII-lea Ecumenic,
Biserica priveşte la icoană nu în chip simplu ca la o ilustrare picturală a
povestirilor Sfintei Scripturi, ci ca la o formă a descoperirii realităţii
dumnezeieşti. Astfel, ,,Părinţii au stabilit adevărata doctrină despre
venerarea icoanelor. Hotărârile lor se întemeiază în primul rând pe
Scriptură: din Vechiul Testament se citează Exodul, capitolul 25 (versetele 1
şi 17-22), unde Dumnezeu porunceşte ca imaginile Heruvimilor să fie
aşezate deasupra tabernacolului, şi Numerii, capitolul 7 (versetele 88-89),
unde Dumnezeu vorbeşte cu Moise dintre Heruvimi. Ei citează de asemenea
partea din viziunea lui Iezechiel privitoare la Heruvimii din Templu (3, 1620). Din Noul Testament, Părinţii citează Epistola către Evrei, capitolul 9,
versetele 1-5, adică un text neotestamentar despre tabernacol. Urmează apoi
mărturiile patristice ale Sfinţilor Ioan Hrisostom, Grigorie de Nyssa, Vasile
cel Mare, Nil Sinaitul şi alte probe ce ne sunt deja cunoscute precum şi
Canonul 82 al Sinodului Quinisext”.27
Sintetizând învăţătura Sfinţilor Părinţi privind cinstirea sfintelor
icoane, putem spune că: ,,1. Icoana lui Hristos îşi are temeiul în Întruparea
Fiului lui Dumnezeu. Dacă Hristos S-a circumscris prin Întrupare, şi noi Îl
putem reprezenta în icoană, Întruparea reprezentând fundamentul dogmatic
al icoanei lui Hristos.
2. Icoana nu reprezintă o natură, ci o persoană. Ea este totdeauna
chipul unei persoane, iar persoana este prototipul icoanei.
3. Icoana este o asemănare care înfăţişează prototipul, iar nu o
identitate. Ea este un concept analogic, care exprimă o relaţie de participare
a icoanei la prototip. De aceea, cinstea care se dă icoanei trece la
prototip”.28
Prin urmare, argumentul cel mai important pentru cinstirea sfintelor
icoane este realitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prin întruparea Sa,
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dat posibilitatea de a I se picta chipul Său
pe sfintele icoane.
26

Arhim. ANATOLIE KUZNEŢOV, op.cit., p. 589.
LEONID USPENSKY, op.cit., p. 89.
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De asemenea, cinstirea pe care o dăm sfintelor icoane se numeşte
venerare.
Concluzii
De îndată ce Fiul lui Dumnezeu a devenit Om adevărat (Ioan 1, 14),
atunci El poate fi şi zugrăvit ca om. Deşi, în Sfânta Scriptură, se afirmă că
fiinţa lui Dumnezeu nu a fost văzută niciodată de oameni, în istoria
mântuirii neamului omenesc au fost numeroase momente când Dumnezeu
S-a făcut vizibil sub diferite forme. Despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
Sfânta Scriptură ne spune că ,,Dumnezeu S-a arătat în trup” (I Timotei 3,
16), având înfăţişare ,,ca un om” (Filipeni 2, 7), că este ,,Chipul lui
Dumnezeu” (Filipeni 2, 6; Evrei 1, 3). Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
dovedesc că Dumnezeu Însuşi a îngăduit icoanele. Dumnezeu Tatăl a trimis
în lume ,,pe Fiul Său Cel Unul-Născut” (Ioan 3, 16) ca ,,Mântuitor al lumii”
(I Ioan 4, 14), care după cuvântul Sfintei Scripturi este icoana naturală a
Tatălui, ,,este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut” (Coloseni 1, 15).
Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune: ,,Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut
pe Tatăl” (Ioan 14, 9).
Dispoziţiile Legii Vechi arată că reprezentarea unor personaje sau
simboluri religioase erau îngăduite.
Cinstirea icoanelor nu este idolatrie pentru că nu se confundă cu
cinstirea pe care o dăm lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu Îl cinstim prin adorare,
iar pe sfinţi, icoanele şi moaştele lor prin venerare.
Cinstirea icoanei trece la prototipul ei şi cel ce se închină icoanei se
închină, prin ea, sfântului al cărui chip este zugrăvit pe ea. Cinstirea icoanei este
relativă, deoarece cinstim icoana numai pentru că reprezintă o persoană sfântă.
Doctrina cinstirii icoanelor stabilită la Sinodul al VII-lea Ecumenic
(Niceea, 787) a rămas normativă pentru sinoadele şi teologii care s-au
ocupat ulterior de această temă.
Abstract: The Orthodox Icon - Truth of the Incarnation of Jesus Christ
From a theological perspective, the basis of venerating the icons is
represented by the reality of the Incarnation of Our Lord Jesus Christ. Also,
there is a need of human being for material and for knowledge with his
whole being the Revelation of God. We argue that the veneration of the icon
is relative because we honor the holy person painted on it. Our veneration
passes to the prototype and we do not stop to the material. We bring into
discussion the whole disputes from the eight century, when the Council
from Nicaea took place. In conclusion, the adoration belongs only to God
and for the holy persons we offer them simple veneration.
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Polieleul de limbă română în secolul al XIX-lea şi
tradiţia sa muzicală
Arhid. Prof. Dr. NICUŞOR LĂZĂRICĂ1
Cuvinte cheie: polieleu, muzică bizantină, compozitori, secolul al XIX-lea
Keywords: polyeleos, byzantine music, composers, nineteenth century
Muzica în cultul divin, pe teritoriul ţării noastre, s-a afirmat încă de
la începuturi, aşa cum spun la unison istoricii care au tratat subiectul. În
privinţa cântării psalmilor (şi implicit al polieleului) aflăm, în secolul al IV-lea,
despre Sfântul Sava de la Buzău că: „cânta psalmi în biserică, îngrijindu-se
foarte mult de aceasta”.2 Istoria este lacunară în cursul ei şi mai sunt
prezentaţi doar câţiva cântăreţi până în secolul al XIV-lea, printre care şi
Niceta de Remesiana (336-414). De aici începe adevărata istorie muzicală,
cu Filothei de la Cozia, Filothei sin Agăi Jipei şi mulţi alţii până în zilele
noastre.3 De o importanţă covârşitoare pentru muzica psaltică românească
sunt secolele XVIII şi XIX, însă cu precădere cel din urmă, datorită bogatei
activităţi, atât muzicale cât şi editoriale, a compozitorilor români.
Putem spune că polieleul românesc de secol XIX îşi are începutul în
Prereformă (secolul al XVIII-lea), aceasta având o înrâurire deosebită
asupra muzicii româneşti de origine bizantină. Astfel, „în manuscrisele
româneşti (şi tipărituri am spune noi) din secolul al XIX-lea, polieleul ocupă
un loc de prim rang, nu numai datorită proporţiilor sale mari, ci şi a
compozitorilor care l-au ilustrat”.4 Din punct de vedere al proporţiilor,
polieleul este cea mai bine ilustrată compoziţie din serviciul Utreniei în
secolul al XIX-lea. De exemplu, în „Tomul al doilea al Antologiei” lui
Macarie Ieromonahul, tipărită la Buzău în 1827, polieleele prezentate
reprezintă aproximativ 25% din corpusul tomului, ceea ce este destul de
mult pentru o singură clasă de cântări. În tomul I al Antologiei de la Iaşi, a
lui Nectarie Frimu (1846), aproximativ 30% din cântări sunt polielee, iar în
„Tomul I al Antologiei” publicate de Serafim la Buzău (1856), din 325 de
pagini, 85 conţin polielee, ceea ce reprezintă aproximativ 25-30% din totalul
cântărilor prezentate.
1

Liceul Teologic Târgu Jiu.
Pr. Prof. Dr. MIRCEA PĂCURARIU, „Sfinţii Mucenici Nichita şi Sava”, în volumul
Antologie aghiografică românească, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1994, p. 47.
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acestor cântăreţi, a se vedea, mai pe larg: Pr. Prof. Dr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria
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Şi manuscrisele muzicale de secol XIX, acordă o atenţie sporită
clasei de cântări polieleu. De exemplu, manuscrisul românesc nr. 1691, aflat
în Biblioteca Academiei Române, reprezentând o „Papadichie” de la
începutul secolului, prezintă o serie de polielee ale lui Petru Berechet şi
traduse de Macarie Ieromonahul, în tactul papadic, reprezentând circa 25%
din cuprinsul manuscrisului. Prezenţa sa în principalele clase de manuscrise,
cum ar fi: Antologia, Doxasastarul, Privegherul sau Cântările Sfintei
Liturghii, ne redau imaginea unei clase de cântări foarte apreciate. În sursele
manuscrise studiate, polieleul este aşezat între Evloghitarii şi Pasapnoarii,
de aici derivând şi importanţa pe care acesta o avea în cadrul serviciului
Utreniei. Între manuscrisele cercetate unul prezintă chiar denumirea „Carte
de polielee”5 iar în prezent există chiar o Antologie de polielee.6
În dezvoltarea polieleului de limbă română, de secol XIX putem
remarca două faze total distincte: una în prima jumătate a secolului, când
compoziţiile reprezintă mai mult traduceri din limba greacă, şi, o a doua, în
cealaltă jumătate a secolului, când întâlnim numai compoziţii originale.7
Prima tipăritură în limba română din secolul al XIX-lea ce conţine polielee
este Tomul al doilea al Antologiei, tipărită de Macarie Ieromonahul în 1827,
la Buzău. Tragem de aici concluzia că asemenea, secolelor anterioare, timp
de un sfert de veac, polieleele au circulat tot pe calea manuscriselor. În acest
al doilea Tom, peste 75% din polielee provin din limba greacă, autorii
prezentaţi fiind: Grigorie Protopsaltul, Daniil Protopsaltul, Ioan
Protopsaltul, Iacov Protopsaltul, Petru Lampadarie, Sinesie Iviritul, Hurmuz
Hartofilax şi alţii.
Pe lângă cei prezentaţi mai sus, prima jumătate a secolului al XIX-lea
supune atenţiei muzicale a vremurilor şi o altă pleiadă de autori greci, dintre
care, reprezentativi sunt: Petru Berechet, Petru Efesiul, Dionisie Fotino,
Meletie Sinaitul, Anastasie Larsino, Gheorghe Criteanul, Teodor Fokaefs şi
alţii. Traducerile şi potrivirile din limba greacă au fost făcute, pe lângă
Macarie Ieromonahul, şi de alţi mari protopsalţi ai românilor: Anton Pann,
Nectarie Vlahul, Dimitrie Suceveanul, Visarion Nemţeanul, Nectarie Frimu,
Iosif Naniescu, etc. Toate aceste traduceri şi potriviri din limba greacă au
făcut parte din procesul românirii cântărilor în vederea utilizării lor în cultul
divin.

5

BMN, ms. gr.-rom., 28, Autor anonim, Carte de polielee, prima jumătate a sec. al XIX-lea.
Buchet muzical athonit, nr. 4-Polielee, Chilia Bunavestire, Schitul Lacu, Sfântul Munte
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Polieleul românesc de început de secol XIX, indiferent că vorbim de
traduceri sau încercări temerare de compoziţie proprie, impresionează prin
dimensiuni. Cele 40 de stihuri, de exemplu, ale psalmului 134, înveşmântate
în sunetele tuturor glasurilor, sunt prezentate în tactul papadic şi mai adesea
în cel stihiraric, urmate de „Slavă…Şi acum…”, incluzând chiar şi
„Teriremuri”. Asta ne duce cu gândul la privegheri de toată noaptea, precum
şi aplecarea credincioşilor spre compoziţii cu foarte multe melisme,
executate cu o măiestrie extraordinară. În acest sens dăm ca exemplu
polieleul lui Petru Berechet, tradus şi potrivit pe româneşte de Macarie
Ieromonahul, în tactul papadic:
Polieleul glas 8: Robii Domnului...,8

Aceste polielee, reprezintă, ca dimensiuni, între 20 şi 40 de pagini.
Tot în această perioadă, cele mai utilizate forme ritmice în compoziţia
polieleului, sunt cele „potrivite”, sau în tactul stihiraric. Până spre jumătatea
secolului se utilizează, aproape exclusiv, tactul stihiraric. În acest tact şi din
această perioadă iese în evidenţă o traducere a lui Macarie Ieromonahul.
Este vorba despre un polieleu „Robii Domnului”, în glasul al V-lea, despre
care Anton Pann spune: „dintre toate poemele părintelui Macarie acesta este
cel mai meşteşugit”.9 Polieleul a mai fost tradus şi potrivit şi de alţi autori10,
însă traducerea lui Macarie a rămas cea mai utilizată până în zilele noastre,
iar în secolul al XIX-lea este cea mai întâlnită compoziţie în manuscrise şi
tipărituri (circa 123 de surse). Forma originală îi aparţine lui Petru
Lampadarie.
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NEMŢEANUL (BMN, ms. gr.-rom., 16, Visarion Duhovnicul, Antologhion, 1835, f. 110r),
IOSIF NANIESCU (BAR, ms. rom., 4402, Iosif Naniescu, Psaltichie, 1833-1897, f. 211r)
şi chiar un Autor anonim (BAR, ms. rom.-gr., 2438, Theofan părintele, Antologie, prima
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Redăm spre edificare incipitul acestui polieleu, publicat de Macarie
în „Tomul al doilea al Antologiei”:
Polieleul glas 5: Robii Domnului...,

Aceleaşi tipologii stilistice s-au păstrat şi pentru celelalte tipuri de
polieleu existente (Mărturisiţi-vă Domnului, Cuvânt bun, La râul
Babilonului) în debutul secolului al XIX-lea.
În prima parte a secolului al XIX-lea polieleul „Mărturisiţi-vă
Domnului” păstra în mare parte aceleaşi expresii stilistice ca „fratele său
mai mare” (Robii Domnului). Greutatea interpretării în strană a acestuia
deriva din faptul că psalmul 134 se încheia cu „Slavă…Şi acum…” iar
autorii importanţi se rezumau, în general, la a compune numai primul psalm.
De multe ori întâlnim psalmul 134 tradus şi potrivit din greacă iar psalmul
135 „original”, de unde şi o diferenţă de compoziţie, stil sau interpretare. Se
păstrau, în general, glasurile şi tactul, pentru o continuitate elegantă a celor
doi psalmi. Puţine dintre compoziţiile greceşti ale ambilor psalmi au fost
traduse şi potrivite în română, iar acestea păstrează numai noţiunile
menţionate. Aşezăm în acest sens, cele două părţi ale polieleului lui Grigorie
Protopsaltul, traduse şi potrivite în limba română de Macarie Ieromonahul:
Polieleul glas 8: Robii Domnului...,11

11

Ierom. MACARIE, Tomul al doilea al Antologiei, Tipografia Sfintei Mitropolii,
Bucureşti, 1827, p. 61.
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Polieleul glas 8: Mărturisiţi-vă Domnului...,12

Din analiza muzicală a polieleului de început de secol XIX reiese o
legătură organică între cei doi psalmi, doar într-o măsură mică, deoarece
cam 30-35% din compoziţiile psalmului 135 reprezintă continuarea firească
a primului psalm.
Cele mai utilizate glasuri pentru a crea melodia polieleului
„Mărturisiţi-vă Domnului” în secolul al XIX-lea sunt 5 şi 8,13 iar cea mai
întâlnită formă în manuscrisele şi tipăriturile vremii este cea a lui Petru
Lampadarie, pe glasul 5, tradusă şi potrivită de Macarie Ieromonahul şi
prezentă în nu mai puţin de 47 de surse.
Polieleul glas 5: Mărturisiţi-vă Domnului...14

12

IBIDEM, p. 211.
Această concluzie reiese din cele peste 400 de surse (manuscrise şi tipărituri) de secol
XIX cercetate, fără pretenţie, bineînţeles, de exhaustivitate.
14
Ierom. MACARIE, op. cit., p. 219.
13
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Dacă Psalmul 135 (Mărturisiţi-vă Domnului) a evoluat oarecum
paralel cu Psalmul 134 (Robii Domnului), nu acelaşi lucru îl putem spune şi
despre celelalte două forme ale polieleului.
Despre polieleul închinat Maicii Domnului, reputatul profesor Ene
Branişte afirmă că a intrat în uzul cultului divin românesc în secolul al XIX-lea
prin intermediul călugărilor atoniţi, deoarece, în Tipicul cel mare tradus la
noi în acest secol nu este prezentat în rânduielile tipiconale.15
Aşezăm aici un incipit de polieleu, tradus de Macarie Ieromonahul,
prezentat de sursele manuscrise chiar în debutul secolului al XIX-lea, pentru
a arăta că era în uz:16
Polieleul glas 4: Cuvânt bun...,17

15

Pr. Prof. Dr. ENE BRANIŞTE, op. cit., p. 98.
Ar fi destul de ilogic ca manuscrisele muzicale să conţină compoziţii ce nu se cuprind în
rânduiala tipiconală a unei slujbe, mai ales când vine vorba de polieleu. De aceea, credem
noi, şi sperăm în aprofundarea subiectului, că polieleul închinat Maicii Domnului era în uz
cu ceva timp înainte de secolul al XIX-lea.
17
BAR, ms. rom., 1691, Ilie cântăreţul, Papadichie, începutul sec. XIX, f. 69v.
16
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Compozitorii români care au tradus sau compus polieleul închinat
Maicii Domnului în secolul al XIX-lea, au preferat înveşmântarea acestuia
în sunetele a numai trei glasuri, dintre care, cel mai preferat a fost glasul 4.
Astfel, din cele 18 polielee închinate Maicii Domnului descoperite şi
studiate, 5 sunt compuse în glasul 7 varis, 4 în glasul 8 şi 9 polielee în glasul
4. Ceea ce putem remarca cu mare uşurinţă din analiza acestor compoziţii
este că ele nu au un tipar obişnuit de cântare, ca în cazul psalmilor, ci
melodia se aseamănă doar prin prisma unităţii de glas, precum şi a
similitudinilor stilistice. Despre aceste aspecte, preotul Florin Bucescu
afirmă: „Din punct de vedere melodic, refrenele încep cu un sunet înalt (Do)
ornamentat cu omalon, care se repetă în majoritatea cazurilor, discursul
muzical continuându-se cu desene melodice în sens descendent mai des şi
cadenţând pe tonica Mi. Este evident că refrenele prezentate18 nu sunt
asemănătoare nici cu cele din muzica bizantină, nici cu cele din muzica
occidentală. Ele sunt liber concepute şi realizate, în stilul nou, afirmat plenar
în secolul al XIX-lea”.19
Cea mai utilizată compoziţie a secolului al XIX-lea şi care a rămas în
uz până în zilele noastre îi aparţine lui Dimitrie Suceveanu, fiind tradusă şi
potrivită după o mai veche compoziţie a lui Hurmuz Hartofilax. Aşezăm şi
aici incipitul pentru o mai clară delimitare:
Polieleul glas 4: Cuvânt bun...,

Ca o unitate modală deosebită cu celelalte forme, polieleul psalmului
136 (La râul Babilonului), este înveşmântat cel mai adesea în sunetele
18
19

Autorul prezintă şi câteva fragmente muzicale.
FLORIN BUCESCU, op. cit., pp. 96-97.
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glasului al treilea sau în cele ale glasului al optulea. Cea mai frecventă
formă folosită este cea a glasului 8 din Ga şi mai puţin din Ni. Din cele 28
de compoziţii studiate, aparţinând secolului al XIX-lea, doar 3 aparţin
glasului 8 din Ni, fapt ce întăreşte cele afirmate mai sus. Unitatea modală şi
stilistică a acestui tip de polieleu, derivă şi din păstrarea aproape
neschimbată a compoziţiilor de-a lungul timpului, precum şi din melodii
similare ce au apărut până spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Tactul
stihiraric, cu melisme bogate, atent conturate, cu o ritmică şi o dinamică
extraordinară, reprezintă elementele caracteristice polieleului de secol XIX.
Cea mai utilizată formă stilistică în strana secolului al XIX-lea îi aparţine lui
Macarie Ieromonahul, compoziţie prezentă în 26 de surse manuscrise şi
tipărituri. Aşezăm şi noi incipitul pentru a marca mai clar cele spuse:
Polieleul glas 8: La râul Babilonului...,20

După jumătatea secolului al XIX-lea are loc o adevărată revoluţie
muzicală, aproape toate compoziţiile polieleu fiind originale. Dacă în prima
jumătate compozitorii erau personalităţi marcante ale muzicii bizantine
(profesori, călugări, ierarhi), partea a doua a secolului propune o paletă
foarte diversificată de compozitori, alcătuită din copişti, simpli monahi sau
preoţi, profesori foarte puţin cunoscuţi sau chiar elevi. Dintre compozitorii
care ne atrag atenţia în această perioadă, precizăm pe: Dimitrie Suceveanul,
Emanuel şi Ioan Zmeu, tată şi fiu, George Ucenescu, Irinarh Vântu, Dimitrie
Cunţanu, Amfilohie Iordănescu, şi alţii.
Chiar dacă în prima parte a secolului sunt câteva precizări despre
cântarea psalmilor 134 şi 135 doar în stihurile cele alese, această operă de
reducere a polieleului se desăvârşeşte în partea a doua. Nu mai există
compoziţii polieleu în 40 de stihuri după jumătatea secolului al XIX-lea şi în
special după 1860. De altfel, cei doi psalmi, sunt, în general, aşezaţi unul în
continuarea celuilalt în sursele manuscrise şi tipărituri, existând astfel şi o
continuitate stilistică.
20

Ga ca de la Ni.
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Unul din cele mai importante aspecte sesizate în partea a doua a
secolului îl reprezintă stilul compoziţiilor, care devine mult mai simplu,
preponderent în tactul irmologic sau într-un stihiraric foarte sărac în
melisme. Se preferă construcţiile melodice monosilabice, cu puţine accente
şi o dinamică destul de săracă. Ritmia este şi ea una simplă, concizia şi
apetenţa spre evidenţierea textului reprezentând principalele argumente.
În timp ce numărul compoziţiilor psalmilor 134 şi 135 creşte, cele
ale psalmilor 136 şi 44 scad, deşi, din punct de vedere stilistic, cei din urmă,
suferă şi ei transformări.
Sursele prezintă o pleiadă de posesori de manuscrise ce cochetează
şi cu compoziţia, printre care amintim pe: Gheorghe Ciuhandu, Pană
Brăneanu, Nicolae Tărăbuţă, Amfilohie Dimitriu, Chiril Monahul, Neofit
Ivanovici, Dorotei Iordache, Dimitrie Alexandrescu şi mulţi alţii.
Pentru a confirma cele spuse mai sus, aşezăm spre exemplu o
compoziţie polieleu (psalmii 134 şi 135), foarte cunoscută în zilele noastre,
a lui Ioan Zmeu, în tactul stihiraric, creată la anul 1887:
Polieleul glas 8: Robii Domnului...,21

Polieleul glas 8: Mărturisiţi-vă Domnului...,

În concluzie, putem remarca schimbările ce se produc în viaţa
liturgică a secolului al XIX-lea, prin intermediul compoziţiilor. Constatăm
simplificarea compoziţiilor, reducerea numărului de stihuri interpretate,
înclinaţia spre folosirea genului diatonic, precum şi eliminarea din
interpretarea polieleului a melismelor bogate, cu o dinamică extraordinară.

21

IOAN ZMEU, Utrenier şi Liturghier, Tipografia Alessandru Georgescu, Buzău, 1892, p. 38.

193

Abstract: The Romanian Polyeleos in XIX Century and its Musical
Tradition
The nineteenth century is the most important period for the Romanian
Orthodox Byzantine music. The beginning of the nineteenth century
proposes compositions translated from Greek language. The first polyeleos
compositions had very complex structures. In time, they have been
simplified, reaching forms that could be interpreted close to anyone. If the
translations were preferred at the beginning of the century, towards the end,
all the compositions were original. Simultaneously with the evolution of
divine worship, the polyeleos compositions have been adjusted to extent
according to local customs. Of the very important Romanian composers we
recall: Hieromonk Makarios, Anton Pann, Iosif Naniescu, Visarion, etc.
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Accederea femeilor la Taina Hirotoniei în contextul
dialogului ecumenist contemporan
Pr. Drd. IULIAN CRAVCENCO1
Cuvinte-cheie: Hirotonia femeii, dialog ecumenic, revelaţie divină,
tradiţie
Keywords: Women ordination, ecumenical dialogue, divine revelation,
tradition
Introducere
Misiunea Bisericii poate fi rezumată în trei cuvinte: propovăduire,
împărtăşire şi slujire: propovăduire a Evangheliei la toate popoarele,
împărtăşire cu Tainele Bisericii, în special cu Taina Euharistiei, slujire a
aproapelui. Contribuţia bărbaţilor şi a femeilor în această misiune se
materializează prin însăşi conlucrarea lor care are ca ţintă mai întâi propria
lor mântuire şi, prin aceasta, mântuirea celorlalţi. Bărbatul şi femeia îşi
folosesc în egală măsură harismele, înmulţindu-şi talanţii daţi de către
Dumnezeu şi respectând Tradiţia Bisericii.
Abordând lucrurile din perspectiva hirotoniei, această problemă a
fost îndelung dezbătută de-a lungul veacurilor, constituind unul din motivele
fundamentale ale dezbinării comunităţilor creştine. Singurele care au ales să
rămână fidele Revelaţiei divine şi Sfintei Tradiţii, respingând în mod
categoric în principiu şi in fapt hirotonia femeii, sunt Biserica Ortodoxă şi
Biserica Romano-Catolică.
Adunările generale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(C.E.B.)
Raportându-ne la practica Bisericii Ortodoxe, putem constata faptul
că nu s-a pus niciodată problema delegării femeilor din partea comunităţilor
de credincioşi pentru slujirea sacerdotală. Hirotonia femeii s-a înfăptuit doar
în cadrul confesiunilor protestante şi neoprotestante care, de altfel, nici nu
recunosc preoţia sacerdotală (harică) ce poate fi conferită doar prin taina
deosebită a hirotoniei, ci acceptă doar preoţia generală, universală primită de
fiecare creştin prin Taina Botezului.
Cu toate acestea, prin presiunile Bisericilor Protestante, adepte ale
conceptului de noutate şi evoluţie şi repulsive în privinţa păstrării tradiţiei,
hirotonia femeii a ajuns un subiect de dezbatere şi în cadrul C.E.B., care
cuprinde, printre altele, şi Biserici ce recunosc preoţia sacerdotală.
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
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C.E.B. a adus problema hirotoniei femeilor în fruntea preocupărilor
şi discuţiilor dintre Bisericile membre încă din anul 1948, la Amsterdam.
Acestea şi-au exprimat punctele de vedere în diferite moduri contradictorii
şi incompatibile, fapt care a determinat o continuitate a dezbaterilor pe
această temă până în ziua de astăzi şi va determina şi în viitor, atâta timp cât
Bisericile Ortodoxă şi Romano-Catolică se vor opune vehement unei
asemenea schimbări. Astfel, în anul 1958, în cadrul dezbaterilor din Elveţia,
Biserica reformată în favoarea femeilor a „hirotonit” trei femei ca pastori, în
ciuda împotrivirilor tumultuoase ale celorlalte Biserici. În anul 1961, C.E.B.
a considerat necesară încredinţarea a două Departamente din sânul său să
analizeze cu temeinicie problema accederii femeilor la hirotonie, urmând ca
rezultatele să fie prezentate la Montreal. Însă, dat fiind faptul că protestanţii
au fost majoritari printre cei care au întocmit referatele, rezultatelor s-au
adeverit a fi în favoarea hirotoniei femeilor, cu menţiunea că membrii
reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe au respins în mod absolut şi unanim
propunerile lor. Într-o situaţie asemănătoare s-au regăsit şi la cea de a 5-a
Adunare Generală a C.E.B. de la Nairobi, în cadrul căreia ortodocşii au
afirmat că hirotonia femeilor nu poate fi nicidecum admisă, întrucât este
contrară Sfintei Tradiţii a Bisericii şi Revelaţiei dumnezeieşti.2
Dialogul teologic dintre Anglicani, de o parte, şi Ortodocşi şi
Romano-catolici, de cealaltă parte
Dacă în cazul confesiunilor protestante şi neoprotestante este de la
sine înţeleasă alegerea de a hirotoni femei (neadmiţând existenţa unei preoţii
sacerdotale, ci doar a celei universale), Biserica Ortodoxă şi Biserica
Romano-Catolică se arată foarte nedumerite în privinţa deciziei recente a
Bisericii Anglicane de a permite femeilor să acceadă la această taină în
condiţiile în care aceasta din urmă recunoaşte preoţia sacerdotală, aflându-se
de mulţi ani în dialog ecumenist cu ortodocşii şi romano-catolicii.
Conform informaţiilor culese de la Ioan Zăgrean şi Alexandru
Moisiu, Sinodul General al Bisericii din Anglia a emis, în anul 1975, o
Declaraţie în care se afirmă că, în sânul Bisericii Anglicane, se răspândeşte
cu repeziciune ideea conform căreia nu există niciun argument temeinic
împotriva posibilităţii de a hirotoni femeile. În baza acestei Declaraţii,
Graţia sa Dr. Donald Coggan, Arhiepiscopul de Canterbury, Primatul
Bisericii Anglicane, a adresat scrisori către Patriarhul Ecumenic Dimitrios I
şi către Papa Paul VI, prin care le aduce la cunoştinţă propagarea ideii, în

2

Arhid. Prof. IOAN ZĂGREAN, Pr. Prof. ALEXANDRU MOISIU, „Hirotonia femeilor în
contextul actual al dialogului ecumenist”, în Revista „Mitropolia Ardealului”, nr. 4-6/1979,
p. 371.
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cadrul Bisericii Anglicane, că femeia poate fi de asemenea primită la Taina
Preoţiei.
Patriarhul Ecumenic Dimitrios I îi răspunde acestuia cu sinceritate şi
fermitate că Biserica Ortodoxă, deşi a acordat şi acordă o cinstire deosebită
femeilor, aşezându-le pe unele dintre ele în rândul sfinţilor, după exemplul
lăsat de Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, aceasta nu poate consimţi la
iniţiativa de a permite femeilor accederea la Taina Hirotoniei, care ar
produce schimbări drastice în sânul Bisericii, şi aminteşte din nou de
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, căreia Fiul nu i-a încredinţat decât
sacerdoţiul tăcerii.3
Între Papa Paul VI şi Arhiepiscopul de Canterbury a avut loc un
schimb de 4 scrisori în ceea ce priveşte această problemă.4 Aşadar, Papa
Paul VI expune poziţia Bisericii Romano-Catolice, afirmând că hirotonia
femeilor nu poate fi acceptată din multiple motive temeinice precum: Sfinţii
Apostoli au fost numai bărbaţi conform Sfintei Scripturi; încă din vechime,
practica Bisericii a imitat modelul Domnului Iisus Hristos, promovând doar
bărbaţii în primirea preoţiei sacerdotale; magisteriul viu al Bisericii, care a
exclus femeile de la hirotonie etc. La final, Papa Paul VI îşi exprimă şi
profunda tristeţe pentru faptul că Biserica Anglicană îmbrăţişează o astfel de
iniţiativă, în anumite regiuni realizându-se deja hirotonia unor femei, şi
afirmă că aceasta reprezintă o stavilă de nedepăşit în încercarea de
reconciliere a Bisericii Romano-Catolice cu cea Anglicană.5
Profesorul onorar de la Facultatea de teologie a Universităţii din
Atena, I. Karmiris, s-a implicat, de asemenea, într-o mare măsură în
combaterea acceptării accederii femeilor la Sfânta Taină a Hirotoniei, cu
ocazia conferinţei teologice a membrilor Comisiei internaţionale a
dialogului teologic dintre anglicani şi ortodocşi, desfăşurată în perioada
13-19 iulie 1978 la Moni Pentelis, lângă Atena. Cele mai importante analize
şi argumente ale sale au fost reproduse de buletinul informativ
„Episkepsis”.6
Părerea profesorului Karmiris în legătură cu acest subiect
controversat este, în viziunea noastră, cât se poate de simplă şi de clară.
Având în vedere faptul că în Noul Testament nu există nicio dovadă
concretă care să arate că femeia ar fi primit vreun rang sau atribuţii de
preoţie sacerdotală, profesorul consideră că alegerea Domnului Însuşi de a
3

IBIDEM, p. 372.
La Documentation Catholique, Nr. 1704, 1976, p. 771-772, apud Arhid. Prof. IOAN
ZĂGREAN, Pr. Prof. ALEXANDRU MOISIU, op. cit., p. 372.
5
Arhid. Prof. IOAN ZĂGREAN, Pr. Prof. ALEXANDRU MOISIU, Hirotonia femeilor în
contextul actual al dialogului ecumenist, p. 372.
6
Episkepsis, Bulletin d'information, Nr. 193, 1978, p. 5-7, apud Arhid. Prof. IOAN
ZĂGREAN, Pr. Prof. ALEXANDRU MOISIU, op. cit., pp. 372-374.
4
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încredinţa propriul şi unicul Său sacerdoţiu doar bărbaţilor reprezintă un
argument de semnificaţie decisivă în ceea ce priveşte posibilitatea de a primi
femeile la Taina Hirotoniei. Mântuitorul a chemat la ministeriul apostolic
numai bărbaţi, nu şi femei, atât în cazul celor 12 Apostoli, cât şi în cazul
celor 70 de ucenici ai Apostolilor. Aceştia, la rândul lor, n-au hirotonit
niciodată femei, în ciuda vredniciei multora dintre ele. Urmaşii Apostolilor,
Episcopii, au urmat, aşadar, exemplul lor şi nu şi-au pus problema
introducerii femeilor în ierarhia bisericească, permiţându-le doar să ajute
preoţii din exterior. Această decizie firească nu a venit ca urmare a
inferiorităţii femeii faţă de bărbat, întrucât femeia e considerată egală cu
bărbatul în sânul Bisericii Ortodoxe, ci din simpla respectare a tradiţiei şi a
modelului lăsate de Hristos.
În continuare, profesorul Karmiris a lăudat misiunea femeii în sânul
familiei şi prezenţa ei indispensabilă pentru buna creştere şi educaţie a
copiilor, reamintindu-ne că în Biserică femeia are datoria de a tăcea şi de a
nu învăţa, conform spuselor Sfântului Apostol Pavel („Femeile voastre să
tacă în Biserică, că lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună,
precum zice legea” (I Cor. 14, 34); „Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii,
nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere” (I Tim. 2, 12)).
Acesta din urmă nu interzice cu totul dreptul femeii de a se ruga şi a profeţi
laolaltă cu bărbaţii în cadrul adunărilor, ci numai în cadrul Bisericii,
asigurându-ne că această obiecţie este din porunca Domnului („Dacă i se
pare cuiva că este prooroc sau om duhovnicesc, să cunoască că cele ce vă
scriu sunt porunci ale Domnului” (I Cor. 14, 37)).
În scopul de a formula o concluzie, profesorul Karmiris menţionează
faptul că Biserica primară este ferm convinsă că hirotonia femeilor nu poate
fi sub nicio formă posibilă, convingerea sa fiind confirmată de tradiţia,
ierarhia şi activitatea sa canonică. Acesta mai afirmă că există o concordanţă
simbolică şi iconică între Hristos şi reprezentanţii săi din Biserică, lăsată
pentru a continua lucrarea Sa mântuitoare, aceştia jucând rolul paternal al lui
Hristos, rol care nu se potriveşte cu firea femeilor.
Totodată, se pare că nici profesorul Karmiris nu ezită să amintească
de modelul Maicii Domnului, care, deşi este foarte intim legată de taina
întrupării divine şi a mântuirii oamenilor, n-a fost niciodată chemată la
îndeplinirea unor atribuţii de ordin hieratic. Femeile sunt, aşadar, chemate să
urmeze modelul Preasfintei Fecioare, îndeplinindu-şi datoriile încredinţate
în conformitate cu natura fiinţei lor.
La fel de importantă şi semnificativă este intervenţia Î.P.S.
Arhiepiscop Atenagora al Tyatirei în cadrul conferinţei din 13-19 iulie 1978
a Comisiei interortodoxe a dialogului teologic dintre Anglicani şi
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Ortodocşi.7 Acesta prezintă trei puncte de vedere menite să edifice poziţia
Bisericii Ortodoxe cu privire la hirotonia femeilor:
1. Este inadmisibil să afirmăm că obiceiurile epocii, care desfăşurau
o luptă intensă împotriva primirii femeilor la sacerdoţiul cultic, ar fi
exercitat vreo influenţă asupra lui Hristos, apostolilor şi succesorilor lor,
după cum mărturisesc Noul Testament şi Sfânta Tradiţie a Bisericii.
2. Este inadmisibilă şi ameninţătoare îmbrăţişarea ideii conform
căreia tendinţele şi inovaţiile izolate ale unor comunităţi creştine provin de
la Duhul Sfânt, întrucât ea poate spulbera tradiţia creştină şi poate determina
apariţia unor noi schisme.
3. În concepţia creştinului, femeia este egală cu bărbatul, amândoi
alcătuind un singur trup sau, cu alte cuvinte, omul întreg, care a fost creat
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Aceste două componente ale
omului întreg, femeia şi bărbatul, prezintă harisme diferite şi
complementare, de aici rezultând funcţiile şi atribuţiile lor deosebite care au
fost destinate, prin voinţa lui Dumnezeu, să folosească trupului ca întreg.
În cadrul acestei conferinţe, preotul anglican Dr. E. L. Mascall a
ţinut să menţioneze că Arhiepiscopul Coggan n-a specificat, în scrisorile
sale adresate Patriarhului Ecumenic şi Papei, faptul că hirotonia femeilor n-a
fost unanim acceptată în sânul Bisericii Anglicane, producându-se, astfel, o
schismă în interiorul Bisericii. De asemenea, episcopul american de Texas,
Dr. Robert Terwillinger, iniţial adept al hirotoniei femeilor, a declarat că nu
este de acord cu introducerea unei astfel de hirotonii, având în vedere
schisma provocată în Biserica Episcopaliană din America, în care au fost
deja hirotonite 50 de femei, şapte episcopi părăsind Biserica Episcopaliană
şi hirotonind noi episcopi pentru noua formaţie schismatică.8
Poziţia Bisericii Ortodoxe Române cu privire la hirotonia
femeilor
Biserica Ortodoxă Română nu a rămas nici ea, bineînţeles,
indiferentă în faţa acestei probleme îndelung dezbătute la nivel internaţional
cel puţin, întrucât, la nivel naţional nu s-a manifestat vreo revendicare din
partea femeilor în acest sens. Observând, însă, agitaţia de dincolo de graniţe,
Biserica a simţit nevoia să-şi exprime poziţia în cadrul unor conferinţe şi
întruniri interteologice din ţară: hirotonia femeilor este contrară Revelaţiei
dumnezeieşti cuprinsă în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.

7

IBIDEM, pp. 7-9, apud Arhid. Prof. IOAN ZĂGREAN, Pr. Prof. ALEXANDRU
MOISIU, op. cit., pp. 374-375.
8
Episkepsis, Nr. 195, 1978, p. 7, apud Arhid. Prof. IOAN ZĂGREAN, Pr. Prof.
ALEXANDRU MOISIU, op. cit., p. 375.
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Un reprezentant de seamă al poziţiei ferme a Bisericii Ortodoxe
Române în ceea ce priveşte accederea femeilor la Taina Hirotoniei este
profesorul Nicolae Chiţescu, pe care l-am menţionat deja în prima parte a
referatului nostru. Acesta a realizat un judicios studiu, „Hirotonia femeii din
punct de vedere ortodox”, pe care l-a împărţit în trei părţi: I. Rânduiala
dumnezeiască; II. Temeiurile Revelaţiei; III. Problema diaconiţelor.9
În partea I, profesorul Chiţescu se apleacă asupra misterului Sfintei
Treimi, care e de nepătruns pentru mintea omenească, şi care se reflectă în
relaţia dintre bărbat şi femeie, ajungând la următoarea concluzie:
„Schematic, raportul bărbat-femeie din punctul de vedere al preoţiei ni se
pare prin urmare că s-ar putea pune aşa: Iisus Hristos, capul Bisericii, care
S-a jertfit pentru ea şi preotul, capul comunităţii care jertfeşte pentru ea, şi
împreună Duhul Sfânt, Cel sălăşluit în Biserică, care pe toate le plineşte, şi
femeia, dătătoarea şi protectoarea vieţii în Biserică”.10
Profesorul Chiţescu prezintă deopotrivă ierarhia slujirilor exercitate
de creaţie, descoperită de Sfinţii Părinţi, care intonează Liturghia cosmică:
regnul mineral, vegetal, animal şi cel uman, şi explică faptul că acestea,
deosebite fiind toate, contribuie la unitatea şi la menţinerea echilibrului
cosmic.11
Acesta pune în discuţie egalitatea dintre bărbat şi femeie, scoţând
totodată la iveală şi diferenţele dintre aceştia doi, punându-şi întrebarea: „Se
poate vorbi aici de inegalitate şi oarecum de nedreptate în faptul că femeia
poate naşte prunci, sacrificându-se, iar bărbatul nu, sau că bărbatul poate fi
sacrificator-preot, iar femeia nu?”, la care îşi şi răspunde astfel: „Fără
îndoială că ar fi absurd. Preoţia este un har şi un dar care este oferit de
Creator celui chemat şi care presupune supunere şi fidelitate”.12 Cu această
ocazie, profesorul Chiţescu vorbeşte în continuare de conceptul de
rânduială, aşa cum reiese şi din titlul părţii I a studiului său, şi prezintă
argumentul unei femei creştin-ortodoxe „teoloage”, conştientă de egalitatea
ei cu bărbatul:
Problema preoţiei femeilor n-a existat niciodată în Biserica Ortodoxă
şi nici nu e pusă astăzi. Noi, femeile ortodoxe, suntem supărate pe
agresivitatea unor femei din Apus, din diferite comunităţi, în susţinerea
acestei inovaţii şi suntem mirate de argumentele invocate în sprijinul ei.
Deosebirea atitudinii noastre, aşa cum cred eu, are un temei profund în
deosebirea înţelegerii ortodoxe a naturii Bisericii; Pentru noi, Biserica,
9

Prof. IOAN ZĂGREAN, Pr. Prof. ALEXANDRU MOISIU, Hirotonia femeilor în
contextul actual al dialogului ecumenist, p. 380.
10
Prof. N. CHIŢESCU, În legătură cu «Preoţia femeii», în Revista „Ortodoxia”, nr. 2/1979,
p. 353.
11
IBIDEM, p. 351.
12
IBIDEM.
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înainte de orice, e corp organic, o familie fără predominare clericală şi cu o
varietate de slujiri... Biserica Ortodoxă are reputaţia de a fi conservatoare şi
înceată la schimbări. Deşi aceasta poate provoca nemulţumiri uneori,
înţelepciunea ei este deseori evidentă în comparaţie cu experienţa
schimbărilor prea rapide din Bisericile Apusene. Autorităţile Bisericii
Ortodoxe sînt unanime în gândul că preoţia femeilor în Bisericile Apusene
va mări obstacolele la reunire.13
În continuare, profesorul Nicolae Chiţescu îl citează pe Karl Barth,
care spune: „Graniţa dintre fiinţe, comportarea şi acţiunea bărbătească şi
nebărbătească, femeiască şi nefemeiască, nu este o iluzie... Femeia poate să
nu poarte voalul şi poate şi vorbi în adunare. Nu acesta este faptul cel mai
important care trebuie învăţat din I Cor. 11 şi 14 pentru problema noastră, ci
altceva: Ca ea să fie şi să rămână femeie în toate împrejurările, ca atare, şi să
nu se simtă şi să se comporte ca bărbat”.14 Cu alte cuvinte, femeia trebuie să
rămână la harismele ei, fără să pretindă la exercitarea atribuţiilor bărbatului
în ceea ce priveşte preoţia sacramentală cu care ea nu este nicidecum
compatibilă prin însăşi natura ei dată de Dumnezeu.
Profesorul îl citează, de asemenea, pe Paul Evdokimov care este de
părere că sacerdoţiul reprezintă o funcţie care nu arată vreo superioritate din
punct de vedere duhovnicesc, fiind pur şi simplu rezultatul harismelor
bărbatului ca tip al lui Hristos care e bărbat, şi consideră că femeile nu au
niciun motiv pentru care să dorească să pătrundă în ierarhia bisericească de
vreme ce Arhetipul Theotokos este mai presus de preoţia sacerdotală şi de
ierarhie, fiind culmea sfinţeniei pe care o poate atinge fiinţa omenească.15
Spre finalul părţii I a studiului său, profesorul Chiţescu vorbeşte
despre preoţia obştească ce aparţine bărbatului şi femeii deopotrivă,
referindu-se cu precădere la femeie, pentru a demonstra faptul că sfinţenia şi
slujirea acesteia în cadrul preoţiei obşteşti pot căpăta forme unice. Fiecare
dintre noi întâlnim aceste forme la propriile noastre mame şi mai ales la
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care reprezintă cel mai înalt model de
sfinţenie şi slujire, fără să aibă preoţia sacramentală.
Partea a II-a a studiului, „Temeiurile Revelaţiei”, prezintă
preocuparea crescândă a numeroase confesiuni protestante şi neoprotestante, dar şi a Bisericii Anglicane, în ceea ce priveşte posibilitatea
hirotonirii femeilor, precum şi dificultăţile pe care le întâmpină Bisericile
13

MILITZA ZERNOV, Women's Ministry in the Church, în Eastern Churches Review,
Oxford, nr. 1/1975, p. 34, 39.
14
KARL BARTH, Kirchliche Dogmatik, III, 4, Zürich, 1951, p. 173, apud Prof. N.
CHIŢESCU, op. cit., p. 354.
15
PAUL EVDOKIMOV, Sacrament de l'amour, Epi, Paris, 1962, pp. 45-46, apud Prof. N.
CHIŢESCU, op. cit., 1979, p. 356.
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oponente în combaterea unei astfel de inovaţii. Pentru a-şi susţine
argumentele, profesorul apelează la textele scripturistice invocate de Sfinţii
Părinţi împotriva hirotoniei femeilor, pe care le-am amintit şi noi în prima
parte a lucrării noastre, Femeia ca subiect al Tainei Hirotoniei din
perspectiva Sfinţilor Părinţi, şi ilustrează atitudinea şi poziţia categorică a
unora dintre aceştia (Epifanie, Tertulian, Ambrosiaster), dar şi elogiul adus
activităţii şi misiunii femeii care o situează adesea deasupra bărbatului
(Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Ioan Gură de
Aur).
În partea a III-a, profesorul Chiţescu abordează problema
diaconiţelor în sânul Bisericii, care se află în legătură directă cu problema
accederii femeilor la Taina Preoţiei, însă care constituie un subiect ce
necesită o aprofundare separată.
Concluzie
Pentru a conchide, dată fiind atitudinea ambiguă şi suspectă,
totodată, a C.E.B. în ceea ce priveşte hirotonia femeilor, numeroase Biserici
se confruntă cu frământări diverse legate de acest subiect care dau naştere
unui ansamblu de dificultăţi în cadrul dialogului ecumenist contemporan.
Cu toate acestea, indiferent de opiniile şi deciziile celorlalte Biserici,
Biserica noastră Ortodoxă Română rămâne fermă în alegerea sa, dorind să
păstreze cu orice preţ Sfânta Tradiţie, şi rămâne, în acelaşi timp, deschisă
către participarea la adunările ce dezbat această problemă, pentru a-şi
susţine punctul de vedere.
Abstract: The Accession of Women to Priesthood in the Context of
Contemporary Ecumenical Dialogue
This article addresses the ordination of women in today’ society. For that
purpose, we have initially analyzed the general assemblies of the World
Council of Churches (Amsterdam, Switzerland, Montreal, Nairobi), during
which Protestants and Neo-Protestants were confirmed to be in favor of
ordaining women, whilst the Orthodox Church representative members,
supported by the Roman Catholic Church, have absolutely and unanimously
rejected their proposals. Further, we paid attention to the discussions
between the Anglican Church and Orthodox and Roman Catholic Churches,
in the context of the Commission’s inter-theological dialogue between
Anglicans and Orthodox. Finally, we considered important to emphasize the
Romanian Orthodox Church’s position on this subject, a position strongly
supported by Professor Nicolae Chiţescu.
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Biserica Ortodoxă Română, acţiunile unioniste şi
Marile Puteri (anii 1856-1857)1
Drd. MANEA EMIL MARIAN2
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Contextul internaţional şi intern al înfăptuirii idealului naţional
După revoluţia din 1848, pentru restabilirea situaţiei din Ţările
Române, Imperiul Otoman şi Imperiul Rus au semnat Convenţia de la Balta
Liman (1 mai 1849).3 La scurt timp, o nouă criză internaţională a angajat
cele două Puteri în Războiul Crimeii (1853-1856), iar implicarea Angliei şi
a Franţei au creat conjunctura favorabilă pentru realizarea unuia dintre
obiectivele paşoptiştilor: Unirea Principatelor Dunărene.4 Desigur, acţiunile
diplomatice pentru încheierea Războiului Crimeii şi pentru rezolvarea
„problemei româneşti” s-au făcut sub supravegherea Marilor Puteri, potrivit
obiectivelor internaţionale, însă pentru prima dată românii au primit acum
un rol crucial în hotărârea privind organizarea Principatelor.5

1

Lucrare susţinută în cadrul cursurilor de doctorat sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr.
Constantin Pătuleanu, care a dat avizul de publicare.
2
Doctorand în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
3
CHARLES SAMWER, Nouveau recueil général de traités, Tome Premier, Libraire de
Dieterich, Gottingue, 1856, pp. 378-381.
4
Transilvania se afla sub dominaţia Austriei, iar din anul 1867 intra sub stăpânirea dublei
monarhii Austro-Ungaria, până în anul 1918, când s-a constituit statul naţional unitar român
(România Mare).
5
LÉOPOLD NEUMANN, Recueil des traités et conventions, Tome Sixieme, F. A.
Brockhaus, Leipzig, 1859, p. 283; Cu ocazia Congresului de pace de la Paris, domnitorul
Ţării Româneşti (Barbu Ştirbei) şi cel al Moldovei (Grigore Alexandru Ghica) adresează
Marilor Puteri mai multe memorii prin care cereau – ca singură modalitate de rezolvare a
„problemei” – Unirea Principatelor sub un prinţ străin. Aceste doleanţe au fost susţinute de
o largă mişcare unionistă din cele două ţări, iar în Europa de către Prusia, Sardinia şi Franţa,
marea câştigătoare a conflictului. Rusia, înfrântă, a urmat decizia Franţei. Austria şi
Imperiul Otoman s-au opus, iar Marea Britanie nu şi-a exprimat punctul de vedere. Vezi:
VICTOR BOUTENKO, „Un project d’alliance franco-russe en 1856, d’après les
documents inédits des arhives russes”, în: Revue Historique, CLV (1927), p. 280;
NICOLAE IORGA, Istoria Românilor, volumul IX, Unificatorii, ediţia a II-a, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 2015, pp. 183-184; LEONID BOICU, „Unirea Principatelor
Române în dezbaterea forurilor internaţionale (1856-1859)”, în volumul: Unirea
Principatelor şi Puterile Europene, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1984, p. 61.
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Tratatul de pace de la Paris (18 martie 1856) a confirmat încheierea
Războiului Crimeii marcând, pe de o parte, un regres al dominaţiei ruseşti în
Balcani,6 iar pe de altă parte, o împrejurare internaţională favorabilă în care
Principatele Dunărene au reuşit să acţioneze decisiv pentru unirea lor.7 Ca
urmare, pe lângă alte clauze referitoare la Principatele Române, Tratatul
prevedea: desfiinţarea protectoratului rusesc şi garanţia colectivă a Marilor
Puteri, respectarea autonomiei sub suzeranitatea Imperiului Otoman,
revizuirea Regulamentelor Organice, integrarea judeţelor Ismail, Bolgrad şi
Cahul în graniţele Moldovei, libertatea religioasă şi convocarea unor
Adunări ad-hoc în cele două ţări, având în componenţă „reprezentanţii
tuturor claselor sociale, pentru ca românii să se pronunţe în vederea
organizării lor” şi trimiterea unei Comisii europene la Bucureşti.8
La scurt timp după semnarea Tratatului urma să expire şi mandatele
domnilor numiţi prin Convenţia de la Balta-Liman (1849), astfel că în locul
acestora au fost instalaţi doi caimacami (locţiitori de domni), conservatori şi
antiunionişti: Teodor Balş în Moldova9 şi Dimitrie Alexandru Ghica în Ţara
Românească.10 Alături de membrii Comisiei europene de la Bucureşti,
aceştia aveau misiunea oficială de a convoca Adunările ad-hoc pentru a

6

LEONID BOICU, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române (1856-1859), Ed. Junimea,
Iaşi, 1978, p. 8.
7
GHEORGHE CLIVETI, România şi crizele internaţionale 1853-1913, Ed. Fundaţiei
Axis, Iaşi, 1997, p. 11. Activitatea românilor pentru desfiinţarea protectoratului rusesc, pe
lângă cancelariile Marilor Puteri, a fost reflectată prin numeroasele proiecte propuse de
diplomaţii români trimişi în Europa. Au existat chiar şi propuneri de confederalizare sau de
trecere a Principatelor Dunărene sub protectoratul guvernului german de la Frankfurt.
Pentru contextul european al acestor evenimente vezi: L. BOICU, V. CRISTIAN, GH.
PLATON (coordonatori), România în relaţiile internaţionale 1699–1939, Ed. Junimea,
Iaşi, 1980, pp. 127-128; Leonid Boicu, Geneza „chestiunii române” ca problemă
internaţională, Ed. Junimea, Iaşi, 1975, pp. 107-108. NICOLAE CORIVAN, „Unirea
Ţărilor Române în cadrul politicii europene”, în: Studii, XII (1959), nr. 1, pp. 159-160.
8
Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, publicate de Ghenadie Petrescu,
D. A. Sturdza şi D. C. Sturdza, volumul al II-lea, Tipografia „Carol Göbl”, Bucureşti, 1889,
pp. 1082-1083.
9
Documente privind Unirea Principatelor, volumul VI, Corespondenţa diplomatică
franceză (1856-1859), culegerea documentelor, introducere, regeste, note şi indice de
Grigore Chiriţă, Valentina Costache, Emilia Poştăriţă, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, p. 2;
Acte şi documente…, vol. III, p. 646.
10
DINU C. GIURESCU, Istoria României în date, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003,
p. 875. Acţiunile unioniste vor întâmpina o opoziţie politică mai slabă în Ţara Românească.
Uneori, Alexandru Dimitrie Ghica se arată mai tolerant cu unioniştii sperând că va atrage
votul reprezentanţilor Bisericii şi al boierilor pentru a fi ales ulterior noul domnitor al celor
două Principate Unite. Vezi: KEITH HITCHINS, Românii: 1774-1866, ediţia a III-a,
traducere din engleză de George G. Potra şi Delia Răzdolescu, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2013, pp. 354-355.
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asigura „bazele viitoarei organizări a Principatelor”.11 Diplomaţii francezi,
instalaţi la Iaşi şi Bucureşti, priveau cu simpatie şi înţelegere argumentele
românilor,12 chiar dacă mitropoliţii „pretind aceeaşi independenţă atât faţă
de Patriarhia Ecumenică cât şi faţă de Patriarhia Rusiei”.13
În cadrul unui context internaţional favorabil (anii 1856-1857),14
ierarhii şi clerul Bisericii Ortodoxe din Principate au iniţiat o veritabilă
mobilizare prounionistă prin publicarea unor articole, prin cuvântări, prin
afirmaţii publice sau chiar prin implicarea în viaţa politică. Toate acestea
însumează o constantă evidentă prin care Biserica se ocupă de fiecare
credincios, „dar poartă şi grija comunităţii”.15 În acest sens, remarcabilă a
fost activitatea reprezentanţilor Bisericii în „partida naţională”, motiv pentru
care se străduiau să evite loviturile adversarilor. Mitropolitul Nifon al Ţării
Româneşti, mitropolitul Sofronie al Moldovei şi alţi arhierei sau egumeni –
precum episcopul Calinic al Râmnicului, fraţii Scriban sau arhimandriţii
Iosafat şi Melchisedec – alături de majoritatea preoţilor de mir, au fost
unionişti.16
Atitudinea clerului din Moldova în faţa „partidei separatiste”
Dacă în Ţara Românească desfăşurarea alegerilor pentru Adunare nu
a întâmpinat o opoziţie serioasă întrucât majoritatea opiniei publice susţinea
idealul Unirii, în Moldova situaţia a fost mai complicată şi mai tensionată.
11
FLORIN CONSTANTINIU, O istorie sinceră a poporului român, Ed. Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1997, pp. 230-231. Divanurile ad-hoc aveau un rol consultativ,
urmând să se facă alegerile dintre reprezentanţii clerului, ai marii boierimi, ai burgheziei şi
ai ţărănimii. Articolul 24 al Tratatului de pace prevedea convocarea acestor Divane. Vezi:
EDOUARD GOURDON (editor), Histoire de Congres du Paris, Librairie Nouvelle, Paris,
1857, art. 24, p. 15; LÉOPOLD NEUMANN, Recueil des traités…, Tome Sixieme, p. 283;
Acte şi documente..., volumul II, p. 1082.
12
MARCEL EMERIT, Victor Place şi politica franceză în epoca Unirii, Ed. Institutul de
Arte Grafice „E Marvan”, Bucureşti, 1931, p. 29; VASILE ARIMIA (coordonator),
Românii la 1859: Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană - Documente
externe, volumul I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. XXI.
13
Unul din aceste argumente consta în faptul că, mitropoliţii fiind aleşi de Adunările
naţionale şi confirmaţi de domnitori, Patriarhiei nu îi rămânea decât să i se aducă la
cunoştinţă alegerea. Vezi: „Depeşa lui Victor Place către comitele Walewski, 10 iunie
1856” în: Acte şi documente…, vol. III, p. 555.
14
NICOLAE ISAR, Emancipare şi modernizare la români (1848-1918). Studii şi lecturi
istorice, Ed. Universitară, Bucureşti, 2012, p. 95; V. BOERESCU, Garanţia europeană
(1857), în NICOLAE ISAR, Fondatorii şcolii române de Drept. Cuvântări şi scrieri
premergătoare Unirii Principatelor (1851-1859), Ed. Universitară, Bucureşti, 2016, p. 168.
15
Pr. Prof. Dr. CONSTANTIN PĂTULEANU, „Filantropia creştină între reperele ei
istorice şi actualitate”, în volumul Asistenţa social-filantropică şi medicală organizată de
Biserica Ortodoxă Română în trecut şi astăzi, Ed. Basilica, Bucureşti, 2012, p. 214.
16
Pr. Prof. Dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a III-a,
Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, pp. 310-313.
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Unioniştii moldoveni aveau în faţa lor opoziţia partidei separatiste.17
Unioniştii din Moldova erau reprezentaţi de personalităţi precum:
mitropolitul Sofronie Miclescu, arhimandritul Neofit Scriban, profesor la
Seminarul de la Socola, arhimandritul Melchisedec Ştefănescu, rector al
Seminarului de la Huşi, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza,
Anastasie Panu, Manolache Costache Epureanu, etc. „Partida separatistă”
avea în frunte pe Nicolae Istrate, ideologul mişcării separatiste, Gheorghe
Asachi, Costache Negruzzi. Începând cu luna iulie 1856 caimacamul Teodor
Balş s-a alăturat separatiştilor, acesta fiind urmat de Nicolae Vogoride
(1857-1858).18
În contextul acestor confruntări, reprezentanţii Bisericii s-au alăturat
unioniştilor, deşi cea mai mare parte a clerului a fost oprită iniţial de către
autorităţile potrivnice Unirii să îşi exercite dreptul în cadrul alegerilor.
Reacţia energică a unioniştilor şi plângerile adresate Comisiei europene de
la Bucureşti au restrâns abuzurile şi încercările de intimidare din Moldova.19
La început, mitropolitul Moldovei, Sofronie Miclescu a avut o
atitudine şovăielnică în privinţa unirii gândindu-se că unirea care va avea un
şef de stat străin, neortodox, ar prezenta în acelaşi timp un pericol pentru
Biserica sa. La această rezervă s-a adăugat temerea că mitropolia Moldovei
îşi va pierde statutul şi va fi redusă la o simplă episcopie (Opinie lansată de
Nicolae Kretzulescu la Bucureşti). Consulul francez, Victor Place, a
prevăzut rolul esenţial reprezentat de „chestiunea religioasă” în societatea
românească, dar, concomitent, a sesizat „proiecte ascunse” ale unui adevărat
pericol manifestat prin „influenţa Rusiei asupra clerului moldovenesc”.20
17

Este exemplificativ cazul din oraşul Focşani unde atmosfera tensionată era întreţinută de
vornicul Iordache Pruncu, un antiunionist tenace susţinut de ministrul de interne de la Iaşi,
Costin Catargiu. Teroarea semănată printre intelectualii moldoveni era atât de mare încât
dacă doi oameni se întâlneau pe stradă şi vorbeau, erau acuzaţi că desfăşoară propagandă în
favoarea Unirii, erau arestaţi, cercetaţi şi bătuţi. Vezi: I. M. DIMITRESCU, „Însemnări cu
privire la oraşul Focşani”, în Revista Natura, XX (1931), Nr. 3, p. 4.
18
MIHAI COJOCARIU, Partida Naţională şi constituirea statului român (1856-1859), Ed.
Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1995, pp. 139 şi 160. Vezi şi: Acte şi documente..., vol. IV,
p. 70. Pentru asigurarea victoriei în cadrul alegerilor pentru Adunările ad-hoc s-au format
pretutindeni comitete unioniste şi s-au înfiinţat ziare, precum: „Zimbrul”, „Steaua Dunării”,
„Dacia Literară”, „Românul” sau „Naţionalul”. Vezi: Nicolae Isar, Istoria modernă a
românilor 1774/1784-1918, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, p. 230. De cealaltă parte,
caimacamul Nicolae Vogoride şi ceilalţi reprezentanţi ai separatiştilor, susţinuţi de Austria,
Anglia şi Turcia, încercau să găsească soluţii pentru păstrarea stărilor de lucruri existente.
Vezi : VICTOR SLĂVESCU, Domnitorul Cuza şi Victor Place, Ed. Cartea Românească,
Bucureşti, 1974, p. 11.
19
La 7 ianuarie şi 18 martie unioniştii trimit două petiţii Comisiei europene de la Bucureşti.
Vezi: Acte şi documente…, vol. IV, p. 497.
20
„Depeşa lui Victor Place către Walewski, 10 iunie 1856”, în: Acte şi documente…, vol. III,
p. 554.
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Este de dorit, spunea consulul, ca „această dispoziţie religioasă” a românilor
„să nu fie exploatată de persoane opuse politicii noastre”, mai ales întrucât
ideea compromiterii religiei ortodoxe prin aducerea prinţului străin era deja
răspândită de către antiunionişti în cele două ţări.21
După intervenţia directă a lui Victor Place pentru asigurarea
colaborării mitropolitului Sofronie, ierarhul Moldovei realizează că
rezervele sale sunt nefondate. În timpul discuţiilor dintre Place şi
mitropolitul Moldovei, acesta din urmă a fost mulţumit de asigurările şi
„lămuririle” consulului şi a trecut de partea unioniştilor.22 Acelaşi diplomat
spunea un an mai târziu că mitropolitul Sofronie era „şeful suprem al
religiei, un papă veritabil”.23 Într-o corespondenţă din Iaşi către
„L’Indépéndence Belge” – 13 octombrie 1856 – se menţiona că „reacţiunea
este completă aici: ea a invadat Biserica şi administraţia, catedra şi presa,
cuvântul viu şi cuvântul scris”.24 La 11 octombrie 1857 Bulwer îi comunică
lui Clarendon o altă explicaţie a „racolării mitropolitului”,25 potrivit căreia
ierarhul a trecut de partea unioniştilor pentru că „a fost deposedat de moşia
Cârligele” şi pentru că „a resimţit o ură” faţă de Guvernul provizoriu. Însă
numeroase acte şi documente care au făcut obiectul cercetării noastre îl
prezintă pe Sofronie Miclescu ca mare ierarh şi sincer patriot.26
Fraţii Neofit şi Filaret Scriban27 a avut un rol esenţial în configurarea
acţiunilor pentru unire prin organizarea mai multor întruniri unioniste la

21

Acte şi documente..., vol. III, p. 555.
ION DUMITRIU SNAGOV, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne: 1850-1866,
Università Editrice, Roma, 1982, p. 92; Dr. NESTOR VORNICESCU, Unde-i turma,
acolo-i şi păstorul. Participarea mitropolitului Sofronie Miclescu la înfăptuirea Unirii
Principatelor Române, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984, pp. 156.
23
„Depeşa lui Victor Place către Walewski, 10 iulie 1857”, în: Acte şi documente…, vol. V,
p. 230.
24
GHEORGHE PLATON, Lupta românilor pentru unitatea naţională. Ecouri în presa
europeană (1855-1859), Ed. Junimea, Iaşi, 1974, p. 141.
25
„Scrisoarea lui Bulwer către Clarendon, 11 octombrie 1857”, în: Documente privind
Unirea Principatelor, vol. VII, Corespondenţă diplomatică engleză (1856-1859), redactor
responsabil Acad. A. Oţetea, Ed. Academiei Române, 1984, p. 664.
26
O sinteză a acestor documente la: Dr. NESTOR VORNICESCU, Unde-i turma, acolo-i şi
păstorul.., 163 pp.
27
Pentru fraţii Scriban, vezi: MIRCEA PĂCURARIU, „Acrhiereii Neofit şi Filaret
Scriban”, în revista Mitropolia Moldovei şi Sucevei, XXXV (1959), nr. 1-2, pp. 87-116;
ADRIAN DUŢUC, „The involvement of the clergy în the struggle for the unification of the
Romanian Principalities. Neofit Scriban”, în: Analele Universităţii din Craiova, Secţiunea
Istorie, XXI (2016), Nr. 1 (29), pp. 41-54; Pr. DUMITRU HRIŢCU, „Arhimandritul Neofit
Scriban, fruntaş unionist şi poet al Unirii”, în revista Mitropolia Moldovei şi Sucevei, XXXV
(1959), nr. 1-2, pp. 6-14.
22
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Socola, la care au răspuns, printre alţii: Vasile Alecsandri, Mihail
Kogălniceanu, Costache Negri.28
La solicitarea mitropolitului Sofronie Miclescu, arhimandritul Neofit
Scriban scrie în martie 1856 lucrarea „Unirea şi neunirea Principatelor” şi
„Foloasele Unirii Principatelor Române”.29 În cele două scrieri, publicate în
ziarul „Zimbru”, Neofit Scriban reliefa beneficiile politice, administrative,
economice dar şi bisericeşti care ar veni odată cu Unirea. El aminteşte
românului de pretutindeni că mari domnitori şi eroi precum Ştefan cel Mare
sau Mihai Viteazul au iniţiat măreţul proiect al unirii Principatelor, însă
românii au fost „abătuţi de la principiul unităţii şi al armoniei ce întăreşte şi
mântuieşte”.30 Autorul continuă spunând că Providenţa le adresează de data
aceasta românilor, prin vocea Europei, o întrebare capitală.31 Totodată, este
respins argumentul potrivit căruia numirea unui prinţ străin din dinastia
europeană ar fi împotriva credinţei ortodoxe şi ar strica legea. Orice
schimbare a religiei supuşilor, spune arhimandritul, ar însemna o
autosubminare, întrucât adevăratul tron al împăraţilor şi al regilor se află
acolo unde este şi tronul lui Dumnezeu, adică în inimile şi în cugetele
supuşilor. În privinţa ipotezei potrivit căreia unirea ar aduce pierderea
demnităţii unor mitropoliţi, arhimandritul Neofit scoate în evidenţă
drepturile fiecărui mitropolit aşa cum sunt „ale celor din Rusia sau din
28
Este sugestivă mărturisirea academicianului Constantin Erbiceanu, fost elev al
Seminarului din Socola, despre aceste întruniri din preajma Adunărilor ad-hoc: „Am văzut
adesea întrunindu-se […], noaptea şi în amurgul zilei, între anii 1854 şi 1857, pe Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Negri şi alţii în via de la Socola a Prea Sfinţiei Sale, unde
locuia, şi mă miram atunci. Am văzut întruniri de bărbaţi de Stat, prin vii, pe întunecate în
valea Socolei, şi nu-mi puteam da seama […]. Astăzi pricep totul, înţeleg că acele întruniri,
acea ligă anunţa schimbările în perspectivă de dezvoltare, de unde a răsărit unitatea
naţională”. Vezi: CONSTANTIN ERBICEANU, „Viaţa şi activitatea Prea Sfinţitului
Neofit Scriban”, în Revista Biserica Ortodoxă Română (BOR), XII (1889), pp. 321-336 şi
401-411; „Actul înfiinţării Societăţii «Unirea», 25 mai 1856”, în: Acte şi documente
relative…, vol. IX, publicate de D. A. Sturdza şi J. J. Skupiewski, Institutul de arte grafice
„Carol Göbl”, Bucureşti, 1901, p. 449.
29
Arhim. NEOFIT SCRIBAN, Unirea şi neunirea Principatelor, Tipografia Buciumul
Român, Iaşi, 1856, p. 7; Arhim. NEOFIT SCRIBAN, Foloasele Unirii Principatelor
Române, Tipografia Buciumul Român, Iaşi, 1856. Ambele scrieri au fost combătute de
separatişti, însă ideile şi scrierile unioniste s-au răspândit foarte uşor până în Ţara
Românească.
30
Acte şi documente…, vol. III, pp. 1-2.
31
„Voieşti tu moarte sau viaţă? Răspunde! Răspunde ca Român, ca să cunoască lumea că în
venele tale curge tot acel sânge strălucit care a fost faţa lumii întregi; răspunde ca şi creştin
ca să cunoască lumea că tu eşti creştin, iar nu barbar păgân”. Vezi: Acte şi documente...,
vol. III, p. 2; Chiar şi sfârşitul acestei broşuri cuprinde cuvintele: „Între moarte şi lumină, o,
Moldovă, alege!”. Vezi: Arhim. NEOFIT SCRIBAN, Unirea şi neunirea Principatelor,
p. 27.
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Grecia”.32 Capitolul despre avantajele Unirii Principatelor începe cu
pomenirea rugăciunii Bisericii pentru Unire – „Pentru unirea tuturor,
Domnului să ne rugăm!” –, apoi se arată că o naţiune puternică şi respectată
de către celelalte puteri are şi o Biserică respectată şi înfloritoare.33
Încă din luna mai 1856 s-a constituit la Iaşi un comitet prin care se
intenţiona organizarea şi coordonarea acţiunilor unioniste din Moldova.
Comitetul avea în componenţă 10 personalităţi de seamă: Mihail
Kogălniceanu, D. Cozandini, Dimitrie Ralet, M. Costachi Epureanu,
Constantin Negri, Anastasie Panu, Constantin Hurmuzaki şi D. A. Sturdza.34
Membrii acestui organism propuneau la punctul I al programului: unirea
Ţării Româneşti cu Moldova, prinţ străin, dintre familiile domnitoare ale
Europei, iar la punctul al II-lea: stabilirea unei singure capitale pentru
ambele ţări.35
La scurt timp, comitetul primeşte o mulţime de acte de adeziune la
programul său. Între cei care au semnat aceste acte se numără şi mulţi
slujitori ai altarelor: ierarhi, călugări, protopopi, profesori ai şcolilor
teologice şi preoţi. La 8 iunie 1856, moldovenii din judeţul Bacău semnează
un Act de adeziune prin care se pronunţă „din suflet” pentru Unirea
Principatelor, ideal realizat cu voia lui Dumnezeu pentru fericirea
românilor,36 iar printre semnatarii actului de adeziune din judeţul Dorohoi se
află şi arhimandritul Victor Lemeni.37
Unioniştii din judeţele Bârlad şi Neamţ semnează, separat, un text al
unui act de adeziune animat de patriotism şi de o dorinţă puternică pentru
unirea celor două ţări care urmează unirii întru Hristos, „temelia Bisericii lui
Hristos”.38 Printre semnatarii acestui document s-a aflat şi arhimandritul
Dionisie, stareţul mânăstirilor Neamţ şi Secu împreună cu alţi monahi din
obşte: monahul Isuchie, duhovnicul Andronic, duhovnicul Vlasie,
32

Acte şi documente..., vol. III, p. 4.
Mai mult, arhimandritul năzuieşte spre idealul Marii Uniri: „Apoi, pe lângă două state
ortodoxe cu capete încoronate, dacă ar mai fi al treilea, oare nu ar fi spre mai mare glorie şi
putere a Ortodoxiei? Istoria lămurit dovedeşte aceasta”. Vezi: Acte şi documente..., vol. III,
pp. 5-6.
34
Acte şi documente..., vol. III, p. 531; THEODOR AL. DUMITRU, „Bărbaţii din epoca
Unirii”, în revista Luceafărul, VIII (1909), nr. 4, p. 88.
35
KEITH HITCHINS, Românii..., p. 352. Vezi şi: Acte şi documente…, vol. III, p. 531.
36
„Actul de adeziune la dorinţele naţiunii, Bacău, 8 iunie 1856”, în: Acte şi documente...,
vol. III, p. 542.
37
„Actul de adeziune al judeţului Dorohoi, la programul Unirii, 10 iunie 1856”, în: Acte şi
documente..., vol. III, p. 547.
38
„Unirea şi frăţia sunt voinţa lui Dumnezeu, piatra şi temelia Bisericii lui Hristos; prin
această sfântă legătură Biserica sporeşte în tărie, avere şi credinţă”. Vezi: Acte şi
documente..., vol III, pp. 548-550 („Actul de adeziune al judeţului Neamţ şi al Mănăstirii
Neamţ, 10 iunie 1856”) şi pp. 553-554 („Actul de adeziune al judeţului Bârlad, 10 iunie
1856”).
33
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ieromonahul Victor, ieromonahul Chesarie, ierodiaconul Irimia Macarescu,
ieromonahul Sava, ieromonahul Petru, ierodiaconul Chesarie (inspectorul
şcolii), duhovnicul Sava, ieromonahul Ghenadie Popescu (rectorul
Seminarului), duhovnicul Theodosie, ieromonahul Gelasie Basarabeanul,
ieromonahul Policarp (profesor), ieromonahul Mihail, ierodiaconul
Calistrat, duhovnicul Paisie Novac, protosinghelu Iacov, ieromonahul
Sofronie Gândul, ierodiaconul Galaction, ierodiaconul Nectarie,
ierodiaconul Anastasie, protosinghelul Nectarie, Dionisie Filipescu
(inspectorul ospiciului), duhovnicul Gervasie, ieromonahul Nicanor,
ieromonahul Benedict (profesor), ieromonahul Domiţian, ieromonahul
Grigorie, duhovnicul Iosaf.39
Actul de adeziune al judeţului Roman are acelaşi text cu actul de
adeziune al judeţului Neamţ, iar printre semnatari sunt consemnaţi:
episcopul Nectarie Sotiriopoleos, arhimandritul Bartolomeu, diaconul
Niculae şi iconomul Dimitrie Matcaş.40 Propaganda unionistă a cunoscut
proporţii uriaşe, astfel încât opoziţia infimă care mai rămăsese a fost
anihilată imediat. Mica broşură41 antiunionistă a lui Nicolae Istrati a rămas
fără efect din cauza multor răspunsuri publicate în principalul purtător de
cuvânt al unioniştilor: „Steaua Dunării”.42
Un alt susţinător al Unirii a fost arhimandritul Melchisedec
Ştefănescu, rector al Seminarului Teologic din Huşi. Acesta publică o
predică sub titlul „Jertfă pentru Unirea Principatelor”, rostită în catedrala
episcopală din Huşi în ziua de 29 iunie 1856.43 Cuvântarea cuprindea
îndemnuri adresate pentru susţinerea Unirii Principatelor de către toate
clasele sociale. Autorul arată că Însuşi Mântuitorul şi Apostolii s-au rugat
„pentru unirea tutoror”, iar „astăzi, neîncetat, ne rugăm împreună cu
Biserica să ne miluiască Dumnezeu cu această unire”.44 Pentru românii din
39

Acte şi documente..., vol. III, p. 550.
Acte şi documente..., vol. III, p. 552. La 17 Martie 1857 iconomul Dimitrie Matcaş urma
să fie ales unul dintre membrii comitetului Unirii din Roman. Vezi: Acte şi documente...,
vol. IV, p. 164.
41
NICOLAE ISTRATI, Cu privire la chestiunea zilei din Moldova, Tipografia Institutului
Albinei, Iaşi, 1856, 33 pp. NICOLAE ISTRATI, un antiunionist fervent, atacă virulent
atitudinea Bisericii faţă de unire considerând că slujirea divină trebuie să se raporteze decât
la unirea religioasă, la unirea morală, nicidecum la unirea politică dintre Moldova şi
Valahia. Vezi: Acte şi documente..., vol. III, pp. 125-126.
42
„Steaua Dunării” a fost un jurnal politic, literar şi comercial apărut sub redacţia lui Mihail
Kogălniceanu (1 octombrie 1855 – 11 septembrie 1856). Din cauza unui articol „mai
dubios”, ziarul este întrerupt de cenzura apărută în contextul suspendării legii presei. Vezi:
LUCIAN PREDESCU, Enciclopedia României. Cugetarea, Ed. Saeculum, Bucureşti, 1999,
p. 805; Documente privind Unirea Principatelor, vol. VI, p. 15.
43
„Cuvântarea rostită de arhimandritul Melchisedec la serbarea hramului Episcopiei
Huşilor, 29 iunie 1856”, în: Acte şi documente..., vol. III, pp. 620-627.
44
Acte şi documente..., vol. III, p. 620.
40
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Principate sosise o epocă care îi chema la „Unire”, o dovadă a progresului
veşnic al omenirii sau „scara tainică” pe care o văzuse Iacov.45 În încheierea
ei prezintă această opţiune ca fiind în beneficiul românilor, pentru „jertfirea
abuzurilor şi obiceiurilor rele”.46 Cuvântarea a fost difuzată rapid în întreaga
ţară, iar Vasile Alecsandri s-a angajat să o răspândească şi în Ţara
Românească. În schimb, consulul Austriei s-a străduit, cu puţin succes, să
oprească trecerea ei în Transilvania, ca şi pe aceea scrisă de Neofit
Scriban.47
Mişcarea naţională pentru unire cunoaşte încă din aceşti ani o
dezvoltare remarcabilă. În această privinţă, însuşi mitropolitul ajunsese cel
mai mare adversar al caimacamului Teodor Balş. Supus imixtiunii politice,
episcopul de Huşi, Meletie Istrati48 îi cere superiorului său ierarhic să
semneze un document de mulţumire adresat Imperiului Otoman pentru
numirea ca locţiitor a lui Teodor Balş. În schimbul acestui gest, Calinic
Miclescu, egumenul de la Mănăstirea Slatina şi nepotul mitropolitului urma
să fie numit episcop la Roman. Cei doi ierarhi Miclescu au respins oferta
influenţei politice, însă la scurt timp Teodor Balş a trimis antiunionişti în
mănăstiri şi biserici pentru a pregăti o revoltă împotriva ierarhului. În acest
sens, prefectul de Fălticeni îl scoate din mănăstire pe egumenul Calinic
Miclescu acuzându-l că prin atitudinea unionistă perturbă liniştea
poporului.49
Alegerile deputaţilor clerului din Moldova
Prin firmanul din 13 ianuarie 1857, sultanul Imperiului Otoman
dispune alcătuirea listelor electorale şi convocarea Adunărilor Ad-Hoc.50 În
45

Acte şi documente..., vol. III, p. 621.
Acte şi documente..., vol. III, p. 625.
47
MIHAI COJOCARIU, Partida naţională..., p. 323.
48
Meletie Istrati era fratele celui mai fervent ideolog al separatiştilor, Nicolae Istrati.
Caimacamul Teodor Balş îl dorea mitropolit al Moldovei în locul lui Sofronie Miclescu. La
31 iulie 1857 moare. Vezi: Pr. Prof. Dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe
Române, p. 32.
49
Această relatare o găsim într-o anexă a corespondenţei dintre doi comisari europeni:
baronul de Talleyrand – Périgord şi diplomatul Walewski, din 4 mai 1857. Vezi: Acte şi
documente..., volumul IV, pp. 509-511.
50
În acest sens, dezbaterile pentru elaborarea firmanului turcesc au fost aprinse şi
îndelungate, iar diplomaţii europeni au urmărit mereu să îşi impună opiniile în faţa
reprezentanţilor otomani. Pentru date suplimentare vezi următoarele studii: Acte şi
documente..., volumul III, pp. 1049-1052; T. W. RIKER, Cum s-a înfăptuit România:
studiul unei probleme internaţionale: 1856-1866, Ed. Alfa, Iaşi, 2000, p. 70;
ALEXANDRU GONŢA, „Firmanul pentru convocarea Divanurilor ad-hoc şi problema
unirii Principatelor Române”, în: Studii privind Unirea Principatelor, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1960, pp. 281-296; ALEXANDRU D. XENOPOL, Istoria românilor din Dacia
Traiană. Ediţia a III-a, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1930; ANDREI OŢETEA,
46
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acelaşi moment a luat naştere un nou conflict între Teodor Balş şi
mitropolitul Sofronie Miclescu, referitor la judeţele Ismail, Bolgrad şi Cahul
din sudul Basarabiei.51 Mitropolitul hotărăşte înfiinţarea unui Consistoriu
distinct pentru cele 3 judeţe, sub conducerea lui Filaret Scriban.
Caimacamul, însă, intenţiona să aşeze Biserica din cele 3 judeţe sub
administrarea episcopului Meletie de Huşi. În acest scop Teodor Balş l-a
numit în guvern pe Nicolae Istrati, fratele episcopului Meletie de Huşi. La
12 februarie 1857 consulul Franţei la Iaşi, Victor Place, rafinat observator al
vieţii politice, îi scria contelui Walewski despre imixtiunile caimacamului în
viaţa Bisericii din Moldova, despre situaţia bisericii din cele trei judeţe şi
despre acţiunile de amploare îndreptate împotriva mitropolitului.
Divergenţele dintre cei doi au încetat brusc când a survenit decesul lui
Teodor Balş (17 februarie 1857),52 însă noul caimacam Nicolae Vogoride a
continuat cu multă râvnă politica antiunionistă a înaintaşului său, unul dintre
scopurile sale fiind înlăturarea clericilor unionişti din Divanul ad-hoc al
Moldovei.53
La 2 martie Departamentul Militar de la Iaşi era informat printr-o
telegramă primită de la Reni că trupele militare ale Moldovei s-au stabilit în
noul teritoriu imediat după o slujbă de Te-Deum oficiată de cler în limba
română.54 La 20 martie 1857 Nicolae Vogoride a dispus ca cele trei judeţe
din sudul Basarabiei să fie aşezate sub oblăduirea episcopiei de Huşi.55
Mitropolitul Sofronie a contestat energic această decizie prin adresa din 22
martie, în care afirma că această problemă intră în competenţa exclusivă a
„Însemnătatea istorică a Unirii”, în: Studii, XII (1959), Nr. 1, pp. 21-42; NICOLAE
CORIVAN, „Unirea Ţărilor Române în cadrul politicii europene”, pp. 159-190; W.G.
EAST, The Union of Moldavia and Wallachia, 1859: An Episode in Diplomatic History,
The University Press, Cambridge, 1929, 220 pp.; R.W. SETON-WATSON, „Histoire de
Roumains, de l’époque romaine à l’achèvement de l’unité”, Les Presses Universitaires de
France, Paris, 1937, 664p.
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retrocedate Moldovei în conformitate cu hotărârile Tratatului de pace de la Paris (18
martie 1856).
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A fost înmormântat cu mult fast, Vistieria ţării cheltuind suma de 135.056 lei. Clericii
greci, care au oficiat slujba de înmormântare, au refuzat să primească vreo remuneraţie.
Vezi: NICOLAI ANDRIESCU-BOGDAN, Oraşul Iaşi – monografie istorică şi socială,
Ediţia a II-a, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2004, p. 164.
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Nicolae Vogoride a întocmit un plan prin care urmărea desfăşurarea grabnică a alegerilor
cu scopul obţinerii unui rezultat antiunionist. Acţiunile caimacamului împotriva ierarhului,
ultima şi cea mai serioasă piedică, aveau garanţia consulilor Imperiului Habsburgic, Angliei
şi Imperiului Otoman. Vezi: I. LUPAŞ, Istoria Unirii Românilor, Fundaţia „Principele
Carol”, Bucureşti, 1938, p. 255.
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„Telegramă adresată din Reni Departamentului Militar, 2 martie 1857”, în: Acte şi
documente..., vol. IV, p. 47.
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1857”, în: Acte şi documente..., vol. IV, p. 189.
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Bisericii. Ca urmare, la 26 martie 1857 ierarhul a formulat documentul
pentru organizarea Consistoriului pentru biserica din cele trei judeţe, iar în
fruntea acestuia l-a numit pe arhimandritul Filaret Scriban care a rămas în
această funcţie până în mai 1857.56
Pe plan intern noul caimacam a continuat ingerinţele în viaţa
Bisericii cu scopul de a zădărnici eforturile pentru realizarea Unirii
Principatelor. În acest sens, Nicolae Vogoride i-a cerut mitropolitului în
mod autoritar să dirijeze preoţii în direcţia unei atitudini antiunioniste. În
caz contrar, nepotul mitropolitului, Calinic Miclescu urma să îşi piardă
postul de egumen la Mănăstirea Slatina. O altă metodă de îndepărtare a
clerului de la ideea unirii a fost născocirea unui „program” unionist în care
se sublinia că odată cu Unirea Principatelor ar fi avut loc împărţirea
pământurilor şi răspândirea catolicismului.57 Ca răspuns, la 24 martie 1857
ierarhul a formulat o dispoziţie către toate mănăstirile conform căreia fiecare
egumen este îndatorat să vină la Mitropolie pentru a se înscrie pe lista
electorală, în termen de 20 de zile.58
În ziua următoare, comisarul rus Constantin Basily îi trimite
mitropolitului Moldovei o scrisoare prin care îl informează că a auzit de
suferinţele cauzate acestuia de împrejurări pe care „nu le-a cunoscut mai
timpuriu” pentru a înştiinţa ambasada Rusiei din Constantinopol. În calitate
de fost apărător al Bisericii din Orientul Mijlociu, ca delegat al Curţii
împărăteşti „pentru Principate şi pentru drepturile acestora” şi în calitate de
„fiu duhovnicesc”, comisarul Basily îl roagă pe cleric să-i împărtăşească
orice va afla de cuviinţă în contextul evenimentelor din acel timp.59 Pe de
altă parte, Departamentul averilor Clerului aducea la cunoştinţă Mitropoliei
modalitatea alegerilor deputaţilor.60 La 27 martie Mitropolia a răspuns
Departamentului averilor Clerului că firmanul împărătesc, conform
articolului 1, hotăra alegerea „a doi deputaţi clerici şi pământeni, adică patru
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„Cu părere de rău, dar şi cu mirare văzând amestecul cârmuirii politiceşti în lucruri ce
privesc numai cârmuirea bisericească, Noi poftim pe cinstitul Secretariat să pună acestea în
vederea Sfatului”. Vezi: „Adresa Mitropoliei Moldovei către Departamentul de Interne, din
22 martie 1857”, în: Acte şi documente..., vol. IV, pp. 219-220.
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„Victor Place către Walewski, 31 martie 1857”, în: Acte şi documente..., vol. IV, p. 182.
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În acel timp existau în Principatul Moldovei 12 mănăstiri neînchinate şi 38 de mănăstiri
închinate. Vezi: „Circulara Mitropoliei Moldovei către egumenii mănăstirilor închinate şi
neînchinate, 24 martie 1857”, în: Acte şi documente..., vol. IV, pp. 237-239.
59
Prin corespondenţa menţionată, diplomatul rus, ignorând amintirea raptului teritorial din
1812, căuta să obţină în mod abil încrederea ierarhului moldovean. Vezi: „Scrisoarea lui
Basily către Mitropolitul Moldovei, 25 martie 1857”, în: Acte şi documente..., vol. IV,
pp. 253-254.
60
„Adresa Departamentului Clerului către Mitropolie, 23 martie 1857”, în: Acte şi
documente..., vol. IV, p. 226.
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în total”, fapt pentru care se înaintaseră deja „lucrările ce s-au socotit de
cuviinţă”.61
Într-o scrisoare adresată mitropolitului Sofronie (28 martie 1857),
egumenii greci motivează că nu pot ajunge la Iaşi întrucât nu au primit
acceptul superiorilor de care aparţin. Analizând schimbul de corespondenţă
dintre ierarh şi egumenii greci, constatăm că atitudinea celor din urmă părea
dinainte stabilită.62 Egumenii greci refuză să manifeste „supunere faţă de
legile ţării”63 şi nu se înscriu pe listele electorale, deşi, cum arăta şi Victor
Place, fără o argumentare solidă. Motivaţia acestora, că art. I din firmanul
electoral nu priveşte pe egumenii greci supuşi sultanului, ci numai pe clerul
pământean, reprezenta o dispreţuire a autonomiei statului şi o jignire adusă
întregii naţiuni. Aceasta era o eroare, după cum observase ilustrul consul
francez, întrucât fundamentul „reglementării drepturilor electorale a fost
proprietatea funciară”, iar mănăstirile închinate deţineau nu mai puţin de o
treime din pământul ţării. Diplomatul francez spunea că, potrivit firmanului
turcesc, „egumenii mănăstirilor dedicate” urmau să aleagă doi deputaţi
„printre pământeni”. Mitropolitul a rămas statornic şi în această chestiune,
chiar dacă consulul Popov şi comisarul Basily au făcut presiuni la adresa sa
pentru a renunţa în disputa cu grecii. Interesul Rusiei în aceste dispute era
evident, mănăstirile ar fi devenit „auxiliare puternice ale politicii ruseşti”.64
La 10 aprilie 1857 partida unionistă din Moldova i-a trimis ierarhului
o amplă scrisoare de felicitare şi de încurajare pentru a rezista în faţa
presiunilor politice.65 În schimb, episcopul Nectarie Hermeziu al Romanului
adresa ministrului de interne, Costin Catargiu, o scrisoare însoţită de
raportul prounionist al protopopului din Bacău,66 iar la 11 aprilie locţiitorul
de episcop al Romanului a emis un decret pentru destituirea protopopului de
Tecuci, acuzat că s-a abătut „întru totul de la textul firmanului imperial”
părăsind „linia conservatoare”.67 La scurt timp, comitetul unirii din Tecuci
sesizează comitetul central din Iaşi asupra acestui „nou act de
61

„Adresa Mitropoliei Moldovei către Departamentul Cultului, 27 martie 1857”, în: Acte şi
documente..., vol. IV, pp. 265-266.
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Vezi: „Adresa egumenilor greci către Mitropolitul Moldovei, 28 martie 1857”, în Acte şi
documente..., vol. IV, pp. 281-282. Pentru documentele disputelor din Valahia vezi:
Documente privind Unirea Principatelor, vol. I, pp. 488-489, 490, 504, 515, 516, 520-521.
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„Extras dintr-o corespondenţă din Iaşi cu ziarul The Times”, în: Acte şi documente…, vol. V,
p. 533.
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MIHAI COJOCARIU, Partida Naţională..., p. 48.
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„Adresa unioniştilor către Mitropolitul Moldovei, 10 aprilie 1857”, în: Acte şi
documente..., vol. IV, p. 383.
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Acte şi documente…, vol. IV, p. 268.
67
Acte şi documente…, vol. IV, pp. 397-398. Despre această destituire aminteşte şi depeşa lui
Victor Place către comitele Walewski, din 11 mai 1857. Vezi: Acte şi documente…, vol. IV,
p. 551.
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înspăimântare” cerând să nu rămână necontestată o asemenea decizie ce
lovea în „sfânta cauză” a românilor.68
Atitudinea grecilor, dar mai ales constrângerile Guvernului asupra
Bisericii, l-au determinat pe ierarhul de la Iaşi să comunice Comisiei
europene de la Bucureşti conjunctura alegerilor din Moldova. Ca urmare a
misiunii arhimandritului Neofit Scriban în capitala Ţării Româneşti, în
aprilie 1857 reprezentanţii Angliei, Sardiniei şi Franţei – Henry Bulwer,
Benzi, respectiv Talleyrand – merg la Iaşi, unde constată numeroase mişcări
unioniste de rezistenţă împotriva tendinţelor insidioase antiunioniste.69 La
Iaşi, cei trei ajung la Mănăstirea Socola, unde au loc discuţii cu directorul
Seminarului, Filaret Scriban.
„Gazeta Moldovei” prezenta la 11 aprilie 1857 o atmosferă de
înţelegere şi pietate. Caimacamul împreună cu toţi funcţionarii publici au
participat la slujba Învierii oficiată în catedrala mitropolitană.70 În ziua
următoare, însă, caimacamul Vogoride îi trimite mitropolitului o scrisoare
prin care îi cere să ia măsuri împotriva mai multor diaconi, preoţi şi membri
ai clerului înalt „care organizaseră manifestaţii zgomotoase purtându-se pe
uliţe cu cocarde din culori străine”.71 În răspunsul său din 14 aprilie 1857,
mitropolitul respinge această învinuire nedreaptă arătând că diaconii, preoţii
şi ceilalţi clerici „nu au făcut altceva decât a merge să hiritisească pe domnii
comisari, care în numele mărinimoaselor Puteri au venit în ţară spre
îndeplinirea celor hotărâte prin Tratatul de la Paris, şi pentru îmbunătăţirea
soartei clerului”.72 Măsurile luate împotriva ierarhului ar fi trebuit să fie pe
placul consulului Austriei la Iaşi, dar pentru că nu s-a întâmplat nimic,
Gödel Lanoy îi recomandă lui Buol – ministrul de externe al Austriei – să
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documente…, vol. IV, pp. 406-409.
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pp. 403-404.
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„Scrisoarea caimacamului Vogoride către Mitropolitul Moldovei, Sofronie Miclescu, 12
aprilie 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, p. 414.
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Prin acelaşi text ierarhul îi cere caimacamului să-i comunice „dacă este necesar ca pe
viitor să se interzică clericilor a felicita pe comisarii europeni”. Vezi: Acte şi documente…,
vol. IV, p. 433. Mitropolitul nu a primit nici un răspuns, iar caimacamul – pentru ca
diplomaţii europeni să nu interpreteze negativ gestul său - l-a destituit din funcţie pe
antiunionistul Costin Catargiu şi l-a numit pe Vasile Ghica, alt adversar al unirii. Vezi:
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documente…, vol. IV, pp. 450-451.
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înceapă „atacul”, şi anume o admonestare la adresa mitropolitului întrucât
era esenţial ca mitropolitul să nu mai susţină mişcarea unionistă.73
La 22 aprilie unioniştii Moldoveni adresează o petiţie74 tuturor
membrilor Comisiei din Bucureşti, prin care comisarii europeni sunt
informaţi de piedicile întâmpinate în realizarea „voinţei celor cinci milioane
de creştini”. Ei cereau urgenta restabilire a ordinii, libera exprimare şi
respectarea hotărârilor cuprinse în Tratatul de pace de la Paris şi în firmanul
turcesc. Printre petiţionari s-au aflat şi mulţi clerici: Marchian Ieropoleos,
egumenul Mănăstirii Coşula, Episcopul Răsmeriţă Chesarie Sinadon,
episcopul Ghenadie Şendrea, arhimandriţii: Neofit Scriban, Anton
Dumbravă (Mănăstirea Bogdana), Varahil (Mănăstirea Lipova) şi peste 40
de călugări, diaconi, arhidiaconi şi preoţi.75
La 24 aprilie 1857 ministrul Cultelor şi al Instrucţiunii publice,
Alexandru Sturdza a emis un decret pentru destituirea profesorului Nicolae
Verdeanu din Fălticeni, cunoscut pentru atitudinea sa unionistă.76 Peste
câteva zile un grup de protestatari din Fălticeni semnează o scrisoare
înaintată baronului de Talleyrand, prin care condamnă insultele
ispravnicului la adresa profesorului unionist, „profesor onorabil, de o
capacitate cunoscută”. Printre subscrişii acestui document se numără cinci
preoţi (unul fiind şi profesor de Religie) şi un diacon.77
Concomitent acţiunilor interne, Nicolae Vogoride intervine la
Constantinopol pentru denigrarea şi destituirea ierarhului. În acest sens, a
înaintat către Edhem-Paşa (ministrul de externe al Turciei) un raport care
prezenta purtarea prelatului şi solicita ca acesta să fie judecat de către
episcopi aduşi din Constantinopol.78 Sub aceleaşi argumente caimacamul
propune diplomatului chiar şi o scrisoare pentru patriarh.79 Ca urmare a
acestor intervenţii, la 19 aprilie 1857 Chiril al VII-lea, patriarhul ecumenic îi
adresează o scrisoare mitropolitului Moldovei – culmea insolenţei, această
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documente…, vol. IV, p. 512. Destituirea a fost contestată vehement şi de consulul francez
la Iaşi, Victor Place. Vezi: „Depeşa lui Victor Place către comitele Wallewsk, 11 mai
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scrisoare a fost primită deschisă, prin intermediul ministrului cultelor – în
care îl acuză de un comportament nevrednic şi nepotrivit funcţiei bisericeşti
pe care o deţine. Patriarhul ecumenic îl sfătuieşte să renunţe la atitudinea
antiunionistă şi să susţină Guvernul, „altfel se pot lua măsuri mult mai
aspre”.80 Tot la iniţiativa caimacamului circulau în ţară mai multe zvonuri la
adresa întâistătătorului, care s-au dovedit a fi o serie de elucubraţii create,
evident, cu scopul discreditării acestuia.81
Nici faţă de fraţii Scriban nu a încetat oprimarea. Arhimandritul
Neofit a fost exclus din lista electorală a clericilor din Iaşi, iar pentru
rectorul de la Socola, Asachi şi Vladimir Suhopan Irinopoleos au format ei
înşişi o comisie de anchetă care a propus înlocuirea acestuia cu cel din urmă,
unul din anchetatorii săi. Aceste dispoziţii, însă necesitau aprobarea
mitropolitului Sofronie Miclescu, astfel că la reşedinţa ierarhului au ajuns pe
rând: Vasile Ghica – ministrul de interne, Alexandru Sturdza Bârlădeanu –
ministrul cultelor şi însuşi caimacamul. Încă o dată, mitropolitul a respins
ferm propunerilor celor trei, arătând că nu există motive.82
Împotriva ameninţărilor patriarhului ecumenic, mitropolitul spune că
în cazul în care e găsit vinovat, el „nu poate fi judecat la Constantinopol ci
la Iaşi”.83 Apoi, arhimandritul Neofit Scriban argumentează pe baza
izvoarelor istorice autocefalia sau neatârnarea Mitropoliei Moldovei. În
primele veacuri creştine episcopul Tomisului avea titulatura de
„Autochefalos” administrând şi părţile care au format ulterior Moldova. Mai
târziu, împăratul bizantin Manuil Paleologul (1350-1425) a întărit dreptul de
neatârnare pentru mitropolitul Moldovei.84 La stăruinţele caimacamului,
Chiril al VII-lea plănuia să-l înlocuiască pe mitropolit, dar acest fapt nu s-a
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mai întâmplat ca urmare a demersurilor reprezentanţilor Franţei la
Contantinopol.85 Disputa pe seama înlocuirii ierarhului a zdruncinat şi
gruparea antiunionistă, întrucât hatmanul Alexandru Mavrocordat, un
antiunionist fervent, s-a împotrivit categoric acestei demiteri, susţinând că s-a
ajuns prea departe.
Un alt document intern care aduce „acuzaţii” mitropolitului şi
clerului este raportul ministrului Cultelor şi al Instrucţiunii publice adresat
caimacamului, la 4 mai 1857. În acest raport, subscrisul mărturiseşte că în
arhiva Departamentului bisericesc a descoperit, personal, „cu profundă
mirare”, o serie de documente potrivit cărora seminarul de la Socola era, cel
puţin în anii 1853-1854, „în cea mai completă dezorganizare, atât în privinţa
intelectuală precum şi în risipa materială”.86 Neregulile de la Socola, spunea
autorul raportului, au fost recunoscute de rectorul Seminarului, Filaret
Scriban şi de „însuşi Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit”. Ca urmare,
caimacamul dispune „luarea măsurilor cuvenite în privinţa direcţiei acelui
seminar”, dar fără să ţină cont de faptul că potrivit regulamentelor
menţionate chiar de ministru – Aşezământul scolastic şi Legiuirea pentru
organizarea învăţăturilor bisericeşti (1851) – epitropia şcolilor teologice şi
administrarea averilor reveneau în exclusivitate unor mireni, reprezentanţi şi
susţinători ai Guvernului.87 Este evidentă acţiunea sistematică a
separatiştilor prin care se urmărea discreditarea cu orice preţ a mitropolitului
şi a rectorului de la Socola. Una dintre metodele folosite a fost
constrângerea locuitorilor de pe moşiile Seminarului să semneze „hârtii”
fără să cunoască conţinutul, aşa cum s-a întâmplat cu locuitorii din comuna
Duca.88
După întocmirea listelor electorale şi după înaintarea lor către
Secretariatul de Stat, mitropolitul Moldovei le-a reprimit însoţite de
indicaţia eliminării fraţilor Scriban şi a altor persoane care „nu sunt
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îndrituite a lua parte la alegere”.89 Sofronie Miclescu a refuzat ferm,
considerând că lista trimisă de Mitropolie departamentului Cultelor se
alcătuise conform firmanului imperial.90 Însă, la scurt timp au fost iniţiate
măsurile împotriva arhimandritului Filaret Scriban, caimacamul Nicolae
Vogoride aprobând solicitarea Sfatului Administrativ al Moldovei pentru
destituirea lui Neofit Scriban şi înlocuirea sa cu arhiereul Valdimir Suhopan
Irinopoleos.91 În data de 19 mai 1857 mitropolitul Moldovei a trimis o
adresă Comisiei de la Bucureşti, în care făcea cunoscută demiterea ilegală a
rectorului de la Socola şi interpretarea eronată a firmanului turcesc pentru
convocarea alegerilor (măsură îndreptată de separatişti tot împotriva
călugărilor, în special împotriva arhimandriţilor Scriban).92 În ziua
următoare mitropolitul primeşte o epistolă oficială din partea
Departamentului pentru culte, care îi confirmă demiterea arhimandritului de
la Socola şi înlocuirea cu Vladimir Suhopan.93 La 22 mai Sofronie Miclescu
răspunde acestei scrisori şi respinge imixtiunile statului în Biserică.94
Atitudinea arhipăstorului în faţa acestor abuzuri a fost susţinută de consulul
francez la Iaşi, Victor Place şi comitele Walewski, iar Vladimir Suhopan a
fost nevoit să ocupe decât provizoriu funcţia de la Socola.95
Ameninţările şi destituirile Guvernului nu au încetat după aceste
evenimente. Ca un ultim efort extrem, Vogoridi îi imputa vrednicului
mitropolit fapte ruşinoase, „abuzuri cu adevărat scandaloase”,96 însă nici
89

„Adresa Secretariatului de Stat cu Nr. 1883 către Departamentul Cultului, 11 mai 1857”,
în: Acte şi documente…, vol. IV, p. 640. „Nota Departamentului Cultelor către mitropolitul
Moldovei, Sofronie Miclescu, 11 mai 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, pp. 641-642.
90
Firmanul împărătesc nu desemna decât preoţii de mir ci şi „preoţii care îndeplinesc – cu
oricare titlu – funcţiile misiunii lor”. Vezi: „Răspunsul adresat de mitropolitul Sofronie
Miclescu Departamentului de Culte, 14 Mai 1857”, în: Acte şi documente..., vol. IV, p. 655.
91
„Raportul Sfatului Administrativ extraordinar către caimacamul Moldovei, din 17 mai
1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, pp. 681-682.
92
În aceeaşi adresă era semnalată asuprirea nepotului Calinic şi intervenţia Guvernului la
Constantinopol. Vezi: „Adresa mitropolitului Moldovei către Comisiunea Europeană din
Principatele Dunărene, 19 mai 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, pp. 697-702.
93
Vezi: „Adresa Departamentului de culte către mitropolitul Moldovei, Sofronie Miclescu,
20 mai 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, p. 704.
94
Adresa mitropolitului Moldovei către Departamentul afacerilor bisericeşti – 22 mai 185
în Acte şi documente…, vol. IV, pp. 723-726.
95
Analiza situaţiei ierarhului, a clerului din Moldova în general şi a fraţilor Scriban în
special, este reluată şi în corespondenţa celor doi diplomaţi francezi. A se vedea: „Depeşa
lui Victor Place către comitele Walewski, 4 iunie 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV,
pp. 729-732; Édouard Thouvenel, ambasadorul Franţei la Constantinopol redactează un
memoriu în care subliniază că „destituirile din cauza opiniei favorabile unirii continuă”.
Vezi: „Memoriul lui Thouvenel asupra actelor caimacamului Vogoride, 8 iunie 1857”, în:
Acte şi documente…, vol. IV, p. 754.
96
„Scrisoarea lui Vogoride către Edhem-Paşa, 16 aprilie 1857”, în: Documente privind
Unirea Principatelor, vol. II, pp. 129-130.

219

„semnul ceresc” din 23 mai 1857 – prăbuşirea cupolei Catedralei
mitropolitane – pe care duşmanii l-au pus pe seama ierarhului, nu au putut
să îl „sustragă” de pe calea aleasă de acesta.97
La 31 mai 1857 profesorii de la Seminar, arhimandritul Neofit
Scriban, Episcopul Filaret Scriban şi ceilalţi preoţi din Iaşi redactează,
separat, câte o doleanţă destinată mitropolitului Moldovei. Semnatarii
acestor petiţii98 erau nemulţumiţi de „confiscarea drepturilor lor electorale”
prin interpretarea eronată a firmanului turcesc. În speranţa îndreptării
situaţiei, mitropolitul trimite o scrisoare Comisiei Europene de la Bucureşti,
la 6 iunie 1867. Acestei scrisori i s-a alăturat petiţia arhimandritului Neofit
Scriban, comisarii europeni rămânând să descopere încă o dată
„convingerile unioniste ale monahului, patriotismul său şi cinstea pe care o
aduce Bisericii”.99
O ultimă încercare a caimacamului pentru a împiedica victoria
unioniştilor a fost falsificarea alegerilor fixate în luna iulie. Pe 18 iunie 1857
Sofronie Miclescu adresează din nou Comisiei Europene din Bucureşti o
scrisoare în care condamna persecuţia din partea Guvernului şi procedeul
ilegal prin care au fost alcătuite listele electorale.100 Acţiunile arhipăstorului
erau anevoioase întrucât uneori întâmpinau chiar rezistenţa locotenentului
de episcop al Romanului, Nectarie Hermeziu.101
În semn de protest faţă de abuzurile din ţară, la 24 iunie colonelul
Alexandru Ioan Cuza demisionează din funcţia de pârcălab al judeţului
Covurlui,102 iar prin hotărârea mitropolitului are loc planificarea pentru
boicotarea alegerilor din partea deputaţilor clerului.103 Ca urmare,
97

Pr. SCARLAT PORCESCU, Catedrala mitropolitană din Iaşi, Ed. Mitropoliei Moldovei
şi Sucevei, Iaşi, 1977, pp. 68-69.
98
„Petiţia profesorilor de la Seminarul din Socola, adresată Mitropolitului din Moldova, 31
mai 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, p. 787-788; „Petiţia arhimandritului Neofit
Scriban către Mitropolitul Moldovei, 31 mai 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, pp.
789-790.
99
Acte şi documente…, vol. IV, pp. 867-876.
100
Mitropolitul Sofronie Miclescu aminteşte cazul egumenilor şi călugărilor mănăstirilor
închinate, prezintă amănunţit situaţia fraţilor Scriban şi afirmă că mulţi adepţi ai Unirii nu
mai figurează pe listele electorale publicate de Guvern. O adresă cu un conţinut asemănător
este trimisă şi consulului rus de la Iaşi, Popoff. Vezi: Acte şi documente…, vol. V, pp. 1-2.
101
Nectarie Hermeziu era la fel ca fratele său, postelnicul Grigorie Hermeziu, un
antiunionist convins. El susţinea înlăturarea preotului Dimitrie Matcaş de pe listele
electorale. Vezi: „Adresa Comitetului unionist din Roman către Comitetul central al unirii
din Iaşi, 22 iunie 1857”, în: Acte şi documente…, vol. V, p. 33.
102
T. W. RIKER, Cum s-a înfăptuit România..., p. 137.
103
„Adresa Mitropolitului Moldovei către Departamentul Cultului, din 25 iunie 1857”, în:
Acte şi documente..., vol. V, p. 57; „Adresa egumenilor către Ministerul cultelor din
Moldova, 5 iulie 1857”, în: Acte şi documente…, vol. V, pp. 134-135; „Adresa Nr. 1080 a
mitropolitului Moldovei către Departamentul cultului, 6 iulie 1857”, în: Acte şi
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caimacamul a încercat să cumpere voturile clericilor prin orice mijloc, chiar
şi prin promisiunea unor sume de bani sau a acordării unor posturi, aşa cum
a fost cazul monahilor Neofit şi Vasile Arbore.104 Protopopul Dimitrie
Matcaş este demis de către locţiitorul de Episcop de Roman întrucât, deşi
trimisese circulara pentru convocarea preoţilor în cadrul alegerilor din
eparhie, pe ascuns îi învăţa să nu se prezinte.105 În aceste condiţii, la 12 iulie
Partida Naţională refuză să voteze, iar din cei 142 de preoţi înregistraţi pe
listele publicate de Guvern au votat decât 3 la Iaşi, 4 din 25 la Roman şi 9
din 28 la Huşi.106
Tensiunile şi imixtiunile din capitala Moldovei au afectat şi relaţiile
dintre Marile Puteri.107 La 23 iulie 1857 Prusia, Rusia, Franţa şi Sardinia
întrerup relaţiile diplomatice cu Poarta, iar la 9 august 1857 Napoleon al III-lea
şi regina Victoria a Angliei, în cadrul unei întrevederi la Osborne108
(Canalul Mânecii, insula Wight) hotărăsc anularea alegerilor falsificate din
documente…, vol. V, p. 148. Atunci când mitropolitul Sofronie Miclescu a solicitat acordul
pentru abţinerea clerului de la alegeri Basily a dat un răspuns negativ, nu însă şi TalleyrandPérigord. Vezi: „Scrisoarea lui Basily către Malzov, din 5 iulie 1858”, în: Leonid Boicu,
Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române, p. 142.
104
„Declaraţia Arhimandritului Neofit Arbore şi a iconomului Vasile Arbore, 7 iulie 1857”,
în: Acte şi documente…, vol. V, p. 158. Iconomul Ioan Mano, iconomul Constantin, preotul
Constantin Şomariu, arhimandritul Constandie, preotul Mihail Istrati, preotul Gheorghe
Gavrilescu, preotul Andrei Nestor, iconomul Ioan Sofrecescu bătrânul şi Ioan Sofrecescu
tânărul au fost bruscaţi şi obligaţi să semneze o hârtie fără să cunoască conţinutul. Vezi:
Acte şi documente…, vol. V, p. 161 („Declaraţia iconomului Ioan Picior Mano, 7 iulie
1857”); p. 162 („Declaraţia iconomului Constantin, 7 iulie 1857”); p. 162 („Declaraţia
preotului Constantin Şomariu, 7 iulie 1857”); p. 181 („Adresa arhimandritului Constandie
către mitropolitul Moldovei, 8 iulie 1857”); p. 182 („Adresa preotului Mihail Istrati către
mitropolitul Moldovei, 8 iulie 1857”); p. 182 („Adresa preotului Gheorghe Gavrilescu către
Mitropolitul Moldovei, 8 iulie 1857”); pp. 183-184 („Declaraţia iconomului Andrei Nistor,
8 iulie 1857”); pp. 330-331 („Memoriul asupra alegerilor din districtul Roman prezentat
Comitetului central din Iaşi, 21 iulie 1857”); p. 338 („Protestul iconomului Ioan Sofrecescu
bătrânul către Mitropolit”); p. 339 („Protestul iconomului Ioan Sofrecescu tânărul către
Mitropolit”).
105
„Ordinul Nr. 423 al locţiitorului de Episcop de Roman, către iconomul Dimitrie Matcaş,
7 iulie 1857”, în: Acte şi documente…, vol. V, p. 163.
106
Acte şi documente…, vol. V, p. 233-234 („Depeşa lui Victor Place către comitele
Walewski, din 22 iulie 1857”), p. 326 („Rezultatele alegerilor din Moldova, după o
corespondenţă din Iaşi, 31 iulie 1857, către L’Etoile du Danube”).
107
La 17 iulie 1857 comisarii Franţei, Sardiniei şi Prusiei au contestat alegerile falsificate şi
au refuzat să mai participe la lucrările Comisiei internaţionale din Bucureşti, iar diplomaţii
europeni din Constantinopol au întrerupt relaţiile diplomatice cu Poarta. Vezi: Constantin
C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza-Vodă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 39; Acte
şi documente…, volumul 6, partea a II-a, publicate de D. A. Sturdza şi C. C. Vartic,
Tipografia „Carol Göbl”, Bucureşti, 1896, pp. 477, 480-481.
108
ANDREI OŢETEA, „L’acord d’Osborne (9 aoùt 1857)”, în: Revue Roumaine
d’Histoire, III (1964), numărul 4, pp. 677-680.
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Moldova. Sultanul Abdul Medjid I (2 iulie 1839 - 25 iunie 1861) este
constrâns să aprobe decizia Franţei şi a Angliei şi a anulat alegerile
falsificate din iulie 1857. După primirea ordinelor Porţii privind anularea
alegerilor, caimacamul Vogoride al Moldovei anunţă ziua noilor alegeri.
Acestea au avut loc la 29 august şi s-au desfăşurat într-un cadru plin de
entuziasm unionist.109 O deosebită atenţie acorda istoricul Nicolae Iorga
corespondenţei monahului Sofronie (Scarlat) Vârnav de la Mănăstirea
Neamţ cu viitorul deputat, Vasile Mălinescu. Clericul îi povesteşte acestuia
din urmă cum a avut loc numirea delegaţilor din satul său pentru alegerea
deputatului ţăran: sătenii au mers cu „mare pompă” la biserică, auzindu-se
în acelaşi timp clopotele şi „clocoteala toacelor”, precum în ziua praznicului
Învierii, strigând: „Vivat Unirea, că a reînviat naţia română!”, toate acestea
sub acompanierea sunetelor de arme.110
Prin revenirea în cadrul legal, s-au întocmit listele electorale
complete,111 iar egumenii mănăstirilor închinate şi neînchinate au ales pe 29
august câte doi reprezentanţi, odată cu preoţii de mir.112 Membrii de drept şi
membrii aleşi din rândul clerului Moldovei au fost: 1. Mitropolitul Sofronie
Miclescu, 2. Episcopul Nectarie Sotiriopoleos, locotenent al Episcopiei de
Roman, 3. Ghenadie Tripoleos, locotenent al Episcopiei de Huşi, 4.
Arhimandritul Filaret Stavropoleos Scriban, egumenul mănăstirii Socola, 5.
Calinic Miclescu de Hariopoleos, egumenul mănăstirii Slatina, 6.
Arhimandritul Neofit Scriban, deputatul clerului din Iaşi, 7. Arhimandritul
Melchisedec Ştefănescu, deputatul clerului din Huşi, 8. Iconomul Dimitrie
Matcaş, deputatul clerului din Roman.113
109

DAN BERINDEI (coordonator), Istoria Românilor, volumul VII, Tom I, Constituirea
României moderne (1821-1878), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 456. „Rânduiala
zilelor de alegere definitiv reglementată de Ministerul din lăuntru, din 18 august 1857”, în:
Acte şi documente…, vol. V, p. 534.
110
În cadrul unui Te-Deum, preotul rosteşte de trei ori ectenia pentru unirea tuturor,
binecuvântând pe cei prezenţi cu o cruce. Apoi, sub acelaşi entuziasm susţinut de sunetele
„toac’-armo-clopotelor” au ajuns cu toţii în Piaţa Unirii. Vezi: NICOLAE IORGA, Studii şi
documente cu privire la Istoria Românilor. Scrisori şi alte acte privitoare la Unirea
Principatelor, volumul XVIII, Atelierele Grafice Socec, Bucureşti, 1910, p. 6.
111
Noile alegeri confirmau faptul că „românii doreau să trăiască într-un stat naţional” şi că
nu exista „o altă alternativă pentru unire”. Vezi: GHEORGHE BUZATU (coord.), Iaşi: 16001918. Aspecte ale luptei pentru unitate naţională, Ed. Junimea, Iaşi, 1983, p. 103; „Lista
alegătorilor care au luat parte la alegerile din 29 şi 30 august, 2, 4 şi 5 septembrie 1857”, în:
Acte şi documente…, vol. VI, Partea I, pp. 1-4.
112
Mitropolitul şi episcopii eparhioţi 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…, vol. V, p. 609.
113
DAN BERINDEI (coordonator), Istoria Românilor, vol. VII, Tom I, 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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Exemplul şi perseverenţa ierarhului în realizarea marelui proiect
politic au fost urmate cu mult entuziasm de cea mai mare parte a clerului,
chiar şi de preoţii eparhiilor Roman şi Huşi, acolo unde propaganda
antiunionistă era la fel de puternică. La încheierea alegerilor reluate, Victor
Place îi comunica lui Walewski că „mitropolitul s-a prezentat înaintea
preoţilor, cerându-le să declare în faţa lui Hristos, dacă votul lor fusese liber,
degajat de orice influenţă. Un strigăt unanim şi urale aprobatoare («des
hurrahs») i-au răspuns”.114
Adeziunea clerului muntean la proiectul unirii
Adeziunea clerului ortodox muntean la proiectul unirii a fost
generală, iar mitropolitul Nifon s-a pronunţat categoric pentru unire. De
aceea, nu suntem de acord cu domnul profesor Mihai Cojocariu atunci când
afirmă că mitropolitul Nifon s-a lăsat „folosit” de caimacamul Al. D. Ghica
şi de comisarul Savfet-Effendi, ori când îl citează pe Nicolae Iorga şi afirmă
că ierarhul „oscilează politic” pentru „marea avere pe care o strânsese după
cum îl lăsase conştiinţa”.115 Aceste cuvinte, aduse în context, exprimă de
fapt responsabilitatea social-filantropică şi culturală a ierarhului, ca iconom
atât peste cele duhovniceşti cât şi peste cele materiale ale Bisericii, aşa cum
reiese din rândurile ulterioare ale studiului marelui istoric.116 În privinţa
corespondenţei acuzatoare dintre Al. D. Ghica şi comisarul Savfet-Effendi,
cel care a creat o imagine peiorativă a chiriarhului a fost medicul grec,
Dimitrie Lambertis.117 Chemat în ţară ca medic al său şi considerându-l de
bună credinţă, mitropolitul Nifon a transmis comisarului turc, prin el,
situaţia din Ţara Românească şi oprobiul la care era supusă Biserica în
contextul luptei pentru Unire. Dimitrie Lambertis s-a dovedit a fi unul dintre
„uneltitorii cei mai vicleni, cei mai înrăiţi şi mai arghirofili”118 în lupta
contra Unirii, astfel încât mesajul prin care se cerea intervenţia străină a fost
schimbat într-o falsă susţinere antiunionistă. În ceea ce ne priveşte,
114

„Depeşa lui Victor Place către comitele Walewski, 29 august 1857”, în: Acte şi
documente…, vol. V, p. 571.
115
MIHAI COJOCARIU, Partida naţională..., p. 49.
116
Nicolae Iorga subliniază activitatea prolifică a mitropolitului în toate domeniile: a
construit schituri şi mănăstiri pentru monahi, a refăcut tipografia mitropolitană, a întemeiat
seminarul din Bucureşti şi s-a implicat în reparaţia arhitecturii unor monumente
ecleziastice. Vezi: NICOLAE IORGA, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a
românilor, vol. II, ediţie îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan, Ed. Saeculum, Bucureşti, 2012,
pp. 247-249.
117
GABRIEL BARBU, „Medici unionişti şi medici adversari ai Unirii Principatelor”, în:
volumul Apărarea sănătăţii ieri şi azi, studii, note şi documente sub redacţia dr. G.
Brătescu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1984, p. 234.
118
GABRIEL BARBU, „Medici unionişti şi medici adversari ai Unirii Principatelor”, pp.
231, 234-235.
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adeziunea categorică pentru unire a mitropolitului Nifon este confirmată
constant de legăturile sale cu toate comitetele unirii, de cuvântările
prounioniste şi de activitatea din cadrul Adunărilor.
Un comitet central la Bucureşti se constituise în vara anului 1856,
când domnitorul Barbu Ştirbei a fost înlocuit cu Alexandru Dimitrie Ghica,
caimacam.119 Membrii marcanţi ai comitetului erau: mitropolitul Nifon,
episcopul Filotei al Buzăului, episcopul Calinic al Râmnicului, Lascăr
Catargiu, Al. C. Golescu, C. A. Creţulescu, fraţii Dimitrie şi Ion Brătianu,
Dimitrie Ghica, Constantin Robescu.120 Apoi, un rol important în actul unirii
l-au avut, individual, episcopii sufragani, Filotei al Buzăului, Calinic al
Râmnicului şi Climent al Argeşului. Prin circulara121 din 15 aprilie 1857
episcopul Calinic al Râmnicului arăta cu limpezime menirea clerului în
acele momente istorice ale naţiunii: „Poporul român n-are decât să ceară pe
cale legitimă viaţa politică şi naţională, făgăduită creştinilor prin glasul
Evangheliei” (Matei VII, 7). În acest sens, ierarhul îndemna protopopii şi
egumenii să înalţe rugăciuni potrivite împrejurărilor în care se afla ţara, căci
„una din datoriile ce reclamă a noastră poziţie în asemenea serioasă
împrejurare” era „de a se înălţa rugăciuni Părintelui Ceresc, pentru unirea
Românilor, într-o singură voinţă şi cuget, ca să ceară pe cale legiuită viaţa
patriei lor”.122 Recunoştinţa unioniştilor faţă de ierarh a fost exprimată prin
două adrese: a Comitetului electoral din Craiova, semnată de: Dimitrie
Haralamb, preşedintele comitetului, Gheorghe Lăceanu, vicepreşedinte,
ş.a.,123 şi a Comitetului central.124 Cuvinte de recunoştinţă au fost adresate şi
episcopului de Buzău.125
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KEITH HITCHINS, Românii…, p. 353.
DINU C. GIURESCU, Istoria României..., p. 875.
121
Acte şi documente…, vol. IV, pp. 445-446.
122
„Să ţie Te-Deum şi privegheri prin biserici, citindu-se rugăciunile şi moliftele prevăzute
în Sfânta Liturghie pentru vrăjmaşi”. Vezi: Acte şi documente…, vol. IV, p. 446.
123
„(…) În numele tuturor compatrioţilor noştri vă rugăm, prea sfinte, ca să primiţi
recunoştinţa şi respectul turmei ce păstoriţi. Ca unui vrednic următor al acelora cu care se
făleşte Biserica şi naţiunea română […] cartea nemuririi va înscrie şi numele său între unşii
şi aleşii Domnului, între păstorii cei adevăraţi care se pun pentru turma lor (…)”. Vezi: Acte
şi documente…, vol. IV, pp. 548-549.
124
„Comitetul central al Unirii se socoteşte fericit de a-şi putea arăta via sa mărturisire către
Prea Sfinţia Voastră, bunul şi adevăratul păstor al turmei lui Hristos; pentru frumoasa faptă
ce aţi săvârşit îmbrăţişând cu căldură cauza naţională” (…). Vezi: „Adresa Comitetului
Central al unirii către Episcopul de Râmnic, din 11 iunie 1857”, în: Acte şi documente…,
vol. IV, p. 931.
125
„(…) Turma, Prea Sfinţite Părinte cunoaşte glasul păstorului şi Prea Sfinţia Voastră aţi
electrizat inimile tuturor prin îmbrăţişarea cu entuziasm programa dorinţelor Românilor şi
subscrierea ei (…)”. Vezi: „Adresa Comitetului Central al unirii către Episcopul de Buzău,
din 11 iunie 1857”, în: Acte şi documente…, vol. IV, p. 932;
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La 20 iunie 1857 locuitorii din Curtea de Argeş primesc cu entuziasm
vizita comisarului francez Talleyrand. Diplomatul a fost întâmpinat la poarta
Episcopiei de seminarişti şi ierarhi, iar după un Te-Deum în biserică, „în
mijlocul celor mai unanime aclamaţii” a vizitat Seminarul. A doua zi,
reprezentantul oraşului a ţinut o cuvântare care s-a încheiat astfel: „Să trăiţi,
să trăiască Imperatorul şi Concordia Principatelor, spre lauda lui Dumnezeu
şi gloria Franţei”.126
Mitropolitul a fost numit preşedinte al Divanului ad-hoc, fiind
membru de drept împreună cu episcopii, iar egumenii mănăstirilor
închinate şi neînchinate au ales câte doi reprezentanţi.127 Prin urmare,
membrii de drept şi membrii aleşi din rândul clerului muntean au fost:
mitropolitul Nifon, Episcopul Calinic de Râmnic, Episcopul Filoteiu de
Buzău, Episcopul Clement de Argeş, Arhimandritul Atanasie, egumenul
Mănăstirii Sadova, Arhimandritul Ieronim, egumenul Mănăstirii Bistriţa,
protopopul Iancu, deputatul clerului din Bucureşti, protopopul
Constantin, deputatul clerului din Râmnic, protopopul Vasile, deputatul
clerului din Buzău, iconomul Constantin, deputatul clerului din Argeş.128
Prin activitatea clerului, proiectul Unirii Principatelor devine cunoscut în
întreaga Europă. Mari Puteri precum Franţa, Prusia şi Sardinia vedeau în
realizarea acestui proiect o modalitate de stopare a tendinţelor
expansioniste ale Rusiei şi Turciei. Pe plan intern, Unirea era văzută ca
un stadiu al propăşirii politice în perspectiva independenţei şi a
constituirii statului român naţional unitar.129 Sunt sugestive două
documente redactate în 1857 de către doi autori anonimi din Ţara
Românească.130 Primul document este un articol care prezintă beneficiile
Unirii Principatelor Române din punct de vedere „al pravilniciei, al
mijloacelor morale şi materiale”. Autorul vede unirea ca mijlocul sigur
de propăşire a clerului, de întărire a credinţei şi de ridicare a moralei
creştine.131 Celălalt document, o reprezentare a spiritului unionist
126

Vezi: „Corespondenţa din Curtea de Argeş adresată ziarului «Concordia», 20 iunie
1857”, în: Acte şi documente…, vol. V, pp. 22-23.
127
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, nr. inv. 1468, fond Divanul ad-hoc al Ţării
Româneşti (1857-1858), dosar nr. 5/1857, f. 2.
128
Dan Berindei (coordonator), Istoria Românilor, vol. VII, Tom I, p. 447; Acte şi
documente…, vol. VI, partea a II-a, p. 182.
129
CONSTANTIN C. GIURESCU, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, pp. 37-38.
130
„O aruncătură de ochi asupra Unirii Principatelor Române”, în: Acte şi documente…,
vol. III, pp. 288-313 şi „Rugăciunea patriotului român”, în: Acte şi documente..., vol. IX,
pp. 500-501.
131
„Unirea înalţă clerul la adevărata sa vrednicie, pentru că oferă mijloace pentru înlesnirea
învăţăturii, trebuincioase răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, pentru că ridică nevoia în
care se află astăzi cea mai mare parte din membrii clerului, nevoia de a se înjosi cerşind de
la fiii lor sufleteşti pâinea cea de toate zilele, ridică nevoia de a se pogorî şi mai jos.
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muntenesc, a circulat ca foaie volantă începând cu luna septembrie
1857.132
Concluzii
La mijlocul veacului al XIX-lea, viitorul celor două Principate
extracarpatice părea stabilit de Imperiul Otoman şi Imperiul Rus, care nu
erau de acord cu Unirea. Perspectiva s-a schimbat după încheierea
Războiului Crimeii (1853-1856), când Imperiul Rus este înfrânt de o coaliţie
alcătuită din Marea Britanie, Franţa, Sardinia şi Turcia. Astfel, prin Tratatul
de pace de la Paris s-a încercat stabilirea unei nou echilibru european prin
respingerea influenţei ruseşti în sud-estul Europei. Una dintre soluţiile
propuse şi dezbătute de reprezentanţii Marilor Puteri a fost unirea Ţării
Româneşti cu Moldova. Observând contextul internaţional favorabil,
românii – cu preponderenţă intelectualii paşoptişti – au acţionat pentru
împlinirea acestui obiectiv politic esenţial. Realizarea acestui proiect politic
nu a fost uşoară, întrucât au existat divergenţe de opinii atât în cadrul
dezbaterilor internaţionale cât şi la nivelul politicii interne româneşti. În cele
din urmă, Marile Puteri au stabilit ca românii să îşi hotărască singuri modul
de organizare, în cadrul Adunărilor ad-hoc.
Aşadar, rolul Bisericii Ortodoxe Române în proiectul constituirii
statului român modern este justificat şi de acţiunile unioniste iniţiate de
reprezentanţii clerului în anii 1856-1857. Apoi, nu poate fi măsurat rolul
generaţiilor de credincioşi care s-au rugat de-a lungul secolelor în cadrul
slujbelor de Te-deum sau prin ecteniile speciale, pentru cristalizarea
conştiinţei româneşti, pentru luminarea alegătorilor, şi „pentru unirea
tuturor”.
Abstract: The Romanian Orthodox Church, the Unionist Acts and the
Great Powers (1856-1857)
The Romanian Orthodox Church had an essential role during the events of
the years 1856-1857, especially through the Romanian hierarchs, priests and
Christians from the two states. The two Metropolitans, the archimandrite
Melchisedec Ştefănescu, the Scriban brothers or many priests and deacons
Moralitatea clerului se înalţă, credinţa se întăreşte, turma lui Hristos află în păstorii săi
adevăraţi miniştri ai lui Dumnezeu. Cât pentru foloasele cele înalte ale Bisericii,
întâistătătorii clerului au ştiut să le preţuiască singuri”. Acte şi documente…, vol. III, p. 300.
132
MIHAI COJOCARIU, Partida naţională..., p. 323. „Doamne, Dumnezeul părinţilor
noştri (…) întoarce-Ţi privirile şi către fiii României şi-i luminează pe dânşii pentru
fericirea patriei (…), curăţă inimile lor şi revarsă asupra lor duhul de dreptate şi de frăţie
(…), insuflă-le iubirea de ţară (…). Cu Sfântul Tău Duh, fă, Doamne, ca românii să aleagă
pe cei mai vrednici şi mai tari în credinţa lor, spre a sprijini dorinţele folositoare ţării”.
Vezi: „Rugăciunea patriotului român”, în: Acte şi documente…, vol. IX, pp. 500-501.
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were real sustainers of the Union. Best of the times, the sustaining of the
national cause was reinforced by religious arguments. They said that the
Union of all the Romanians „is a very dear will of God” and this „gives
unity and direction to the national spirit”. The activity of the representatives
of the Church was remarkable and because of this they tried to do all their
best to avoid the pressures or even the blows of the opponents from the
Principalities or from the rest of Europe.
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Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi” din Craiova, ctitorie
boierească – în cronicile vremii*
Prof. Drd. MIHNEA-CONSTANTIN BĂLTEANU-POPESCU1
Cuvinte cheie: ctitorie, familia Brăiloiu, biserici din Craiova,
genealogie, cronică
Keywords: foundation, Brăiloiu family, churches in Craiova,
genealogy, chronic
Biserica Sfântul Gheorghe Vechi, situată în prezent pe strada Arieş,
este a treia ca vechime dintre bisericile construite din zid în Craiova. Un
document datat în 1838, „Delă pentru mănăstirile şi bisericile câte sunt în
cuprinsul plăşii Jiului şi de cine sunt zidite” se precizează că această
biserică a fost construită „de răposatu Ştefan Monahu şi fiul său Gheorghe
Botea”. Acelaşi document menţionează că „la 1777 s-au preînnoit de
răposaţii Ioan Carabet şi Marin Giugulin zet Gheorghe Botea şi Coandă sin
Gheorghe Botea şi Andrei sin Gheorghe Botea precum şi de alte ajutoare”.2
Pisania actuală, a cărei dată exactă cade în lacună, a fost aşezată cel
mai probabil în 1777, atunci când biserica a fost reclădită „din temelie” de
urmaşii ctitorilor şi un grup de negustori bogaţi ai Craiovei, cărora li se
adaugă şi boierul Ioan Brăiloiu. Textul acesteia este următorul:
„Cu ajutorul Sfintei şi de viaţă făcătoare Troiţă, această sf[ă]ntă
mănăstire unde să prăznueşte şi să cinsteşte hramul Sfântului Ioanu
Botezetoriul şi Sfântului Marele Mucenicu Gheorghe, este zidită dinu
temelie de dumnialui jupan Ionu, proinu staroste i dumnealor jupanu
Marinu, jupanu Coandă, jupanu Andrei Broteşti i jupan Ionu Brăiloiu vel
sluger i jupanu Vladu, jupanu Marinu, jupan Dumitru, jupan Grigore, Hagi
* Studiu realizat în cadrul cursurilor doctorale în Istorie, la Şcoala Doctorală a Facultăţii de
Istorie – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, sub îndrumarea Prof. Univ. Dr.
CORNEL TATAI – BALTĂ, care şi-a dat acordul pentru a fi publicat.
1
Şcoala Doctorală de Istorie – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
2
IOAN V. CÂNCEA, Biserici din Craiova şi din împrejurimi, în Revista „Oltenia”, Anul
II, 1941, nr. 9, p. 131-132. Ca dată a documentului aflat în dosarul protoieriei de la
Arhivele Statului Craiova a fost propus şi 1839, de către NICOLAE GH. DINCULESCU,
Bisericile Craiovei. Un capitol din trecutul oraşului, Ed. Revistei „Oltenia”, Craiova, f. a.,
p. 18. Autorii lucrării Bisericile Craiovei, acceptă datarea lui Ioan V. Câncea (CEZAR
AVRAM, DINICĂ CIOBOTEA, LAURA ENACHE, P. S. DAMASCHIN CORAVU
SEVERINEANUL, ZAHARIA GĂRĂU, ALEXANDRU FIRESCU, TUDOR
NEDELCEA, VLADIMIR OSIAC, ION PĂTROIU, IOAN STĂNESCU, ION ZARZĂRĂ,
Bisericile Craiovei, în seria „Craiova. Pagini de istorie şi civilizaţie”, Vol. 5, Ed. Helios,
Craiova, 1998, p. 21) .
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Constandinu, jupanu Crăciunu, jupanu Iordachie, jupanu Dumitru, jupan
Ion rachier, jupanu Mihai, jupanu Ionu Braneţu, jupan Ionu, jupan
Manolea, Andrei Chiurcibaş, jupan Enache, jupan Gheorghe rachier, Alexe
Becheanu [...]”.3
Din cele două documente de mai sus se poate observa că biserica a
fost întemeiată ca mănăstire de un personaj care se călugărise mai târziu şi
care, ca şi monahul Dositei (Dumitraşcu) Brăiloiu,4 are familie şi
moştenitori din viaţa de mirean. Lista protoieriei îi menţionează doar pe el şi
pe fiul său. Este interesantă ordinea în care sunt enumeraţi cei care au
realizat rezidirea din 1777. Atât în lista protoieriei cât şi în pisanie, mai întâi
este amintit Ion (Iani), starostele breslei de negustori din care ctitorii făceau
parte. Apoi sunt menţionaţi urmaşii ctitorilor, mai precis ai lui Gheorghe
Botea: mai întâi ginerele său, Marin Ciugulin, apoi doi fii, Coandă şi
Andrei. Restul celor care au participat la construcţia din 1777 sunt
menţionaţi doar în pisanie, iar dintre aceştia primul apare marele sluger Ioan
Brăiloiu, apoi alţi membri ai breslei.
Documentele de mai sus ilustrează o situaţie care se întâlneşte şi în
alte cazuri de întemeiere de lăcaşe de cult contemporane. Breslele
negustoreşti atrag în acţiunilor lor de ctitorire de biserici membri ai clasei
boiereşti, categorie socială superioară negustorilor. Prin această acţiune,
membrii breslelor nu îşi asigură doar prestigiul, prin alăturarea unor înalţi
dregători la eforturile lor, dar obţin şi o sporire a finanţării din partea
boierului implicat. În cazul bisericii Sfântul Gheorghe Vechi se poate
presupune că Ioan Brăiloiu, dregător de rangul I, a fost cointeresat în
ctitorirea unui lăcaş de cult cu hramul sfântului său patron. În pisanie se
spune că biserica avea la data reconstrucţiei două hramuri: Sfântul Ioan
Botezătorul şi Sfântul Gheorghe. Acesta din urmă a fost fără îndoială stabilit
încă de la fondarea din 1730, unul dintre ctitori purtând numele Marelui
Mucenic. Dar este posibil ca celălalt hram să fi fost hotărât cu ocazia
reconstrucţiei, în cinstea starostelui breslei şi a slugerului Brăiloiu, care
poartă amândoi numele Înaintemergătorului. Dacă aşa au stat lucrurile, ar
mai fi de observat şi faptul că, în semn de preţuire pentru cei doi, hramul

3
NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. XV/2, Ed.
Stabilimentul Grafic Socec, Bucureşti, 1906, p. 68-69, L. 1; NICOLAE GH. DINCULESCU,
op. cit., p. 17-18. Variae lectiones: Ionu (Iorga), Iani (Dinculescu); Broteşti (Iorga), Boteşti
(Dinculescu); Rachieru (Iorga), Racheru (Dinculescu); Becher (Iorga), Becheanu
(Dinculescu).
4
Fiul marelui ban al Craiovei Cornea Brăiloiu, care îmbracă haina monahală în timpul
domnitorului fanariot Nicolae Mavrocordat, ctitorul bisericii din Vădeni – Gorj şi al
mănăstirii Tismana, unde se află mormântul său. (vezi ALEXANDRU ŞTEFULESCU,
Gorjul istoric şi pitoricesc, Ed. Tipografia N. D. Miloşescu, Târgu Jiu, 1904, p. 323).
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Sfântului Ioan Botezătorul a fost menţionat în pisanie înaintea celui stabilit
în cinstea primului ctitor.
Marele sluger (la acea dată) Ioan Brăiloiu este oarecum dificil de
plasat în genealogia familiei sale. Descendenţa sa este foarte bine cunoscută,
el fiind tatăl logofătului Cornea, al lui Constantin şi Dumitrache Brăiloiu,
ctitorii bisericii de la Negoieşti-Gorj.5 Ascendenţa sa ridică încă unele
probleme. Octav George Lecca consideră că Ioan (Ioniţă) este fiul lui Matei,
deci nepotul marelui ban.6 Nicolae Iorga îl consideră însă „din ramura
Barbului”, fără să excludă nici posibilitatea ca Ioan să fie „poate un fiu al lui
Constantin”,7 deci tot nepot al banului Cornea. În sfârşit, Marcel Romanescu
îl consideră fiul lui Cornea (II), fiul Marelui Ban.8 Această ultimă opinie,
cea mai plauzibilă, o regăsim şi în arborele genealogic alcătuit de Mihai D.
Sturdza.9 Mihai Sorin Rădulescu, subliniind absenţa unui document cert în
acest sens păstrează o normală prudenţă.10 Cariera sa se poate sistematiza
după cum urmează (sunt menţionate în ordine, data atestării, funcţia, forma
prenumelui între paranteze, scurte informaţii despre natura şi conţinutul
documentului):
1) – 15 decembrie 1765 (Ion) este atestat ca biv vel armaş.11
2) – vel sluger (Ioniţă) este atestat în mai – iunie 1776, ceea ce
constituie o dovadă în plus pentru datarea în 1777 a pisaniei12 reproduse mai
sus;

5

Logofătul Cornea Brăiloiu, ctitorul de la Negoieşti nu trebuie confundat cu marele ban al
Craiovei Cornea Brăiloiu, străbunicul său, cum greşit este menţionat în unele locuri.
6
Arborele acestuia conţine însă numeroase greşeli: OCTAV GEORGE LECCA,
Genealogia a 100 de case din Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1911, p. 13.
7
NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. VIII, Ed.
Stabilimentul Grafic Socec, Bucureşti, p. XXIII.
8
MARCEL ROMANESCU, Două neamuri oltene: Creţeştii şi Brădeştii, Craiova, 1944
(Extras din Revista „Oltenia”).
9
MIHAI D. STURDZA, Familiile Boiereşti din Moldova şi Ţara Românească, vol. II, Ed.
Simetria, Bucureşti, 2011, p. 191.
10
MIHAI SORIN RĂDULESCU, „Les ancêtres de Constantin Brăiloiu, în volumul
Constantin Brăiloiu et Henri H. Stahl”, în Seria Sociétés Européennes, vol. 11 (sous la
rédaction de Paul H. Stahl), f. e., Paris – Bucureşti, 1995, p. 15; 22, n. 88, unde citează şi
părerea lui Constantin Bălan, care stabilise aceeaşi filiaţie cu Marcel Romanescu.
11
NICOLAE IORGA, Op. cit., vol. V, p. 329. Din rezumatul documentului publicat de
Iorga rezultă că a donat un teren Bisericii Sfânta Treime: „«Ion Brăiloi] biv Vel Armaş» şi
un Postelnic dau Stolnicesei Dumitrana Ştirbei «un loc de casă aici în Craiova, între
Curtea dumnealor şi între Curtea dumnealui Pah. Părşcoveanu pentru biserica făcută de
ea alăturea cu acest loc»”.
12
THEODORA RĂDULESCU, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti
din secolul al XVIII-lea. Liste cronologice şi cursus honorum, Direcţia Generală a
Arhivelor Statului, Bucureşti, 1972, p. 444 şi n. 167.
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3) – 5 decembrie 1780 – sluger (Ioniţă) delimitează împreună cu
stolnicul Ioan Glogoveanu terenul aparţinând Caselor Băneşti din Craiova.13
4) – 15 noiembrie 1781 – sluger – (Ioan) se împrumută de bani la
Casa de Comerţ din Braşov a lui Hagi Pop.14
5) – 22 septembrie 1783 – biv vel sluger (Ioniţă) – menţionat în
instrucţiuni de procedură către Divanul Craiovei.15
6) – 13 octombrie 1783 – sluger (Ioan) – introduce o jalbă către
Episcopia Râmnicului în numele lui Dumitrache Berindei.16
7) – 16 octombrie 1784 – biv vel sluger / Stolnic (Ioniţă) – apare în
lista de numiri în Divanul Craiovei astfel: „biv vel sluger Brăiloiu; let 16
octombrie 1784 s-a rânduit iar Stolnicu Ioniţă Brăiloiu”.17
8) – 15 decembrie 1784 – biv vel stolnic – (Ion) îşi comandă o
trăsură. Se prezintă ca fiind deja înaintat în vârstă: „Am înbătrănit, am
slăbit, am lăsat şi barbă, să fie un lucru mai frumos”.18
9) – 1786 – biv vel stolnic, (Ioniţă) judecător în Divan în timpul
domniei lui Nicolae Mavrogheni (1786-1790).19
10) – 17 ianuarie 1787 – biv vel stolnic – (Ion) membru în Divan.20
11) – 3 iulie 1790 – fără funcţie precizată, (Ioniţă).21
12) – 18 noiembrie 1791 – biv vel stolnic – (Ioniţă) judecător în
divanul Craiovei.22
13) – 10 ianuarie 1792 – stolnic – (Ioniţă) solicită de la Vodă
aprobarea să dea porumb la porci în Romanaţi.23
14) – 18 martie 1794 – stolnic – (Ioan) – jalbă către domnie pentru
mănăstirea Obedeanu.24
15) – 27 aprilie 1794 – stolnic – (Ioniţă) – Alexandru Moruzi (17931796) îl numeşte pe fiul său Corniţă paharnic.25
13

ALEXANDRU A. VASILESCU, Casele Băneşti din Craiova în sec. al XVIII-lea, în
Revista „Arhivele Olteniei”, Anul VI (1927), nr. 29-30, ianuarie – aprilie, p. 16.
14
NICOLAE IORGA, op. cit., vol. VIII, p. 8, nr. 33.
15
VASILE ALEXANDRESCU URECHIA, Istoria Românilor, vol. I, Ed. Lito – tipografia
Carol Göbl Bucureşti,1891, p. 349.
16
ŞTEFAN D. GRECEANU, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, Vol. 2, Ed.
Tipografia Cooperativa, Bucureşti, 1916, p. 438.
17
VASILE ALEXANDRESCU URECHIA, op. cit., p. 334.
18
NICOLAE IORGA, op. cit., p. 10, nr. 50.
19
VASILE ALEXANDRESCU URECHIA, op. cit., vol. III¸ p. 34.
20
NICOLAE IORGA, op. cit., p. XXIII; IBIDEM, vol. XII, p. 110, nr. CCXVI.
21
IBIDEM, vol. VIII, p. 109, nr. 21.
22
VASILE ALEXANDRESCU URECHIA, op. cit., vol. IV, p. 158.
23
IBIDEM, p. 352.
24
Mihai Popescu, Documente privitoare la începuturile şcoalelor din Craiova, în Revista
„Arhivele Olteniei”, Anul X (1931), nr. 56-58, iulie – decembrie, p. 355.
25
VASILE ALEXANDRESCU URECHIA, op. cit., vol. V, p. 467. Ion Brăiloiu îi solicitase
domnului să aprobe această numire a fiului său, iar Moruzi acceptă „pentru parigoria
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16) – 25 iulie 1795 stolnic este încă în Divan, semnează o scrisoare
adresată domnitorului prin care caimacamul şi Divanul Craiovei solicită
aprobarea numirii unor medici (Craiova mai avea doar unul singur şi acela
caracterizat ca fiind „nepriceput”).26
Ion Brăiloiu se află printre boierii exilaţi de Nicolae Mavrogheni, în
timpul războiului ruso – austro – turc din 1787-1792.27 A fost căsătorit de
două ori:28 prima dată cu Marica, fiica lui Barbu Otetelişanu;29 cea de-a
doua soţie, Bălaşa, trăia încă în 1802, atunci când apare ca fiind refugiată la
Câineni, pe Valea Oltului din cauza raidurilor „cârjaliilor” turci.30 La data
de 27 aprilie 1800 era deja decedat.31
Documentele de mai sus ridică două probleme:
1) Mai întâi trebuie răspuns la întrebarea dacă avem de-a face cu o
singură persoană, dată fiind frecvenţa mare a prenumelui şi faptul că
documentele menţionează trei forme ale acestui prenume: Ion, Ioan şi Ioniţă.
2) A doua problemă ar fi ordinea cronologică a atestărilor funcţiei de
sluger: documentul 2) îl numeşte mare sluger, dar câţiva ani mai târziu, în
4), în 1781 este numit doar sluger; documentul 5) îl numeşte fost mare
sluger, în 6) îl regăsim ca sluger, iar apoi, în 7), ultimul cronologic este
numit din nou fost mare sluger.
Pentru clarificarea acestor două aspecte se poate aduce în discuţie un
document referitor la un alt membru al familiei Brăiloiu, Constantin, din
ramura lui Dositei. Acesta era fiul lui Iordache, fiul lui Toma. În hotărârea
emisă în procesul în care moştenitorii lui se judecă cu cei ai surorii sale,
Constantin, care fusese clucer za arie, este numit în ordine astfel: răposatul
clucer Dinu Brăiloiul; răposatul clucerul Dinu Brăiloiul; numitul Brăiloiul;
Brăiloiul; Brăiloiul; biv vel clucer Constandin Brăiloiul; răposatul
(=mângâierea) bătrâneţelor” stolnicului şi ca recunoştinţă de serviciile aduse de bătrân.
26
IBIDEM, p. 494-495; NICOLAE ANDREI, GHEORGHE PÂRNUŢĂ, Istoria
învăţământului din Oltenia. Vol. I., Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1977, p. 163-164.
27
NICOLAE IORGA, op. cit., p. XXIII. Evenimentul s-a produs în 1788, după 9 februarie,
data la care Austria a declarat război Turciei: Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor.
Vol. III/1. De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârşitul Epocei Fanariote (16011821), Ed. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1944, p. 299.
28
T. G.BULAT, Dieata din 1820 a unui boier oltean, în Revista „Arhivele Olteniei”, Anul
IV (1925), nr. 18-19, martie – iunie, p. 176-180: fiul său Dumitrache vorbeşte despre
„naşterea” sa, la care soţia sa avusese o datorie în bani.
29
MIHAI SORIN RĂDULESCU, „Les ancêtres de Constantin Brăiloiu, în volumul
Constantin Brăiloiu et Henri H. Stahl”, în Seria Sociétés Européennes, vol. 11 (sous la
rédaction de Paul H. Stahl), f. e., Paris – Bucureşti, 1995, p. 15.
30
NICOLAE IORGA, op. cit., p. 118, nr. 49. Din aceeaşi scrisoare aflăm că Dincă Brăiloiu
se refugiase prin pasul Vulcan în Transilvania, iar Dumitrache fusese atacat, dar scăpase, în
Mehedinţi. Dintr-o altă scrisoare, aflăm că în Craiova, casele Brăiloilor nu fuseseră afectate
de incediul care devastase oraşul în 1800: IBIDEM, p. 115, nr. 41.
31
MIHAI SORIN RĂDULESCU, op. cit, p. 15.
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Constandin Brăiloiul biv vel clucer za arie; răposatul clucer Constandin
Brăiloiul; Constandin Brăiloiul; clucerul Brăiloiul; clucerul Constandin
Brăiloiul; clucerul Constandin Brăiloiul; Constandin Brăiloiul; Constandin
Brăiloiul; Constandinl; Constandin Brăiloiul; Constandin Brăiloiul;
Constandin Brăiloiul; Constandin Brăiloiul; Constandin Brăiloiul;
Constandin Brăiloiul; Constandin Brăiloiul. Documentul este emis la data
de 4 iunie 1808.32 Referitor strict la hotărârea de mai sus se observă că:
– De cele mai multe ori pentru a-l identifica s-au folosit doar numele
şi prenumele (întreg): Brăiloiu Constandin.
– În paralel mai este numit şi prin diminutivul prenumelui, Dinu. În
restul documentului, ascendenţii săi sunt însă numiţi doar cu o singură
formă a prenumelui: Iordache, Toma, Dumitraşcu. În cazul lui Constandin,
probabil acesta mai era cunoscut şi poate chiar apăruse în alte înscrisuri cu
forma diminutivală a prenumelui, spre deosebire de ascendenţii săi. Oricum
nu este fără importanţă de reţinut faptul că un înscris oficial, o hotărâre
judecătorească, a fost redactată cu destulă lejeritate tocmai în privinţa
datelor personale ale părţilor: nu doar prenumele lui Constandin apare în
două forme, ci mai observăm şi că fiica lui Toma Brăiloiu, sora lui Iordache,
tatăl lui Constantin este numită fie Ruxandra, fie Luxandra.
– Nu se acordă o atenţie specială în privinţa indicării funcţiei
ocupate de Constandin Brăiloiu. De şase ori este numit clucer; o dată fost
mare clucer şi o dată fost mare clucer za arie. Având în vedere că era deja
decedat, corect ar fi fost să fie numit întotdeauna fost. Cât priveşte
determinantul mare, în cazul lui Constandin Brăiloiu credem că este vorba
doar de o formulă emfatică şi oarecum pleonastică. El fusese clucer za
arie. Evoluţia acestei dregătorii suferise schimbări în secolul al XVIII-lea,
atunci când a trăit Constandin. În timpul domniei lui Şerban Cantacuzino
(1678-1688), în subordinea marelui clucer se găseau doi cluceri de arie,
care răspundeau de aprovizionarea cu grâne (clavigeri frumenti) şi un clucer
de pivniţă, adică un chelar al pivniţei de vinuri (claviger cellae vinariae),
aşa cum informează un Raport anonim asupra Ţării Româneşti.33 Aşadar
32

ŞTEFAN D. GRECIANU, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, Vol. 2, Ed.
Tipografia Cooperativa, Bucureşti, 1916, p. 127-130. Pentru mai multe detalii şi documente
despre această ramură a familiei şi despre posesiunile acesteia în Dâmboviţa v. DAN
TOMA DULCIU, Tărtăşeşti – monografie, http://dulciu.blogspot.ro/2008_08_31_archive.html,
accesat la 23.09.2018.
33
Raport istoric despre starea Ţării Româneşti 1679-1688 (Historica relatio de Statu
Valachiae 1679-1688), în Revista „Magazin istoric pentru Dacia”, Tomul V (1847), p. 45.
Dregătoriile mari sunt ierarhizate astfel: 1. Banul; 2. Vornicul; 3. Logofătul; 4. Vistierul; 5.
Spătarul; 6. Paharnicul; 7. Clucerul; 8. Comisul; 9. Stolnicul; 10. Pitarul; 11. Medelnicerul;
12. Slugerul; 13. Şetrarul: IBIDEM, p. 33. V. şi Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii
dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Ed. Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1968, p. 286.
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clucerul za arie nu era boier de rangul I. Prin reforma lui Constantin
Mavrocordat însă, clucerul za arie este introdus în clasa boierilor de rangul
I, al aşa-numiţilor boieri veliţi, deci care erau îndreptăţiţi să-şi adauge vel
(mare) în titulatură.34
Revenind la Ion Brăiloiu, la prima întrebare formulată despre acesta,
credem că se poate răspunde afirmativ: este vorba despre o singură
persoană, numită Ion, cu diminutivul Ioniţă. Cariera sa este simplă, a
îndeplinit doar două funcţii, aceea de sluger şi apoi stolnic, iar acestea apar
documentate în ordine cronologică, niciodată amestecat. Trebuie remarcat
că, în documentele sale directe (scrisori pe care le scrie) se numeşte Ion sau
Ioan, niciodată cu diminutiv. La fel apare şi în pisania de la Sfântul
Gheorghe Nou, un document în cazul căruia se poate spune că a avut un
oarecare cuvânt de spus în momentul în care s-a transmis comanda către
lapicid. Oarecum surprinzător tocmai actele oficiale (hotărâri judecătoreşti,
scrisori sau alte documente emanate de la cancelaria domnească) îl numesc
Ioniţă, ca şi în cazul lui Constandin Brăiloiu, citat mai sus ca analogie.
În ceea ce priveşte cariera sa şi modul în care sunt menţionate
funcţiile sale, situaţia pe care ne-o fac cunoscută documentele despre Ion
Brăiloiu reflectă pe deplin schimbările petrecute în evoluţia clasei boiereşti
în secolul al XVIII-lea. La origine nobilimea medievală în Ţara Românească
era o nobilime funciară, ca şi în celelalte ţări europene. Rangul era deci legat
de proprietatea asupra pământului. Unii dintre boieri ocupau însă şi funcţii
în stat, dregătorii. Treptat, „boieria”, apartenenţa la clasa nobiliară, devine
tot mai mult legată de exercitarea unei dregătorii, iar terminologia reflectă
acest fenomen: în secolul al XVII-lea dregătorii sunt numiţi tot mai frecvent
boieri, iar în a doua jumătate a acestui secol termenul de boier îl înlocuieşte
pe cel de dregător, iar noţiunea de boierie devine sinonimă cu aceea de
dregătorie.35 Reforma din 1741 a lui Constantin Mavrocordat aduce
schimbări profunde în instituţiile nobiliare. De acum „dregătoria, iar nu
moşia devine criteriul nobleţii” (Constantin C. Giurescu). Apar funcţii noi,
iar pentru a mulţumi pe cât mai mulţi funcţiile, se schimbau foarte des
titularii.36 Boieri vor fi doar cei care ocupă o funcţie; tot în urma reformei,
boierii împărţiţi sunt acum în două clase, iar funcţiile sunt de acum
remunerate. Clasa I cuprinde boierii mari sau veliţi, de la marele ban până la
clucerul za arie. Clasa a II-a cuprinde restul dregătorilor. În ultimii ani ai
Epocii Fanariote, la începutul secolului al XIX-lea, în timpul lui Dionisie
Fotino, apar cinci clase: clasa I de la marele ban la marele agă, clasa a II-a
34

CONSTANTIN C. GIURESCU, op. cit., Vol. III/2, p. 471-472.
IBIDEM, p. 37.
36
IOAN C. FILITTI, Originile democraţiei române, în Revista „Viaţa românească”, Anul
XV (1923), nr. 1, ianuarie, p. 18.
35
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de la clucerul cel mare până la comisul cel mare; clasa a III-a de la serdarul
cel mare până la clucerul de arie; clasa a IV-a de la logofătul de divan până
la portarul al II-lea; clasa a V-a de la vistierul al treilea până la zapcii de
divan.37 Se observă că în principiu cele două clase ale lui Constantin
Mavrocordat au fost subîmpărţite, termenul de veliţi se putea aplica acum
pentru boierii din primele trei clase, fiind oarecum golit de conţinut.
Astfel, în ceea ce îl priveşte pe Ion Brăiloiu, a cărui carieră se
desfăşoară în liniile reformei lui Mavrocordat, documentul e) arată
momentul numirii sale în cea de-a doua funcţie a carierei, aceea de mare
stolnic. Formula „biv vel sluger Brăiloiu; let 16 octombrie 1784 s-a rânduit
iar Stolnicu Ioniţă Brăiloiu” arată că iniţial ocupa locul de judecător ca fost
mare sluger. Nu credem că lipsa prenumelui din textul documentului poate
ridica vreo problemă privind identitatea slugerului Brăiloiu: acesta este cu
siguranţă Ion, pentru că el este cunoscut anterior ca fiind fost mare sluger,
iar, pe de altă parte, doar doi membri ai familiei sunt atestaţi ca făcând parte
din Divanul craiovean în secolul al XVIII-lea: Ion şi fiul său Corniţă,38 dar
acesta din urmă ar fi de exclus deoarece cariera sa începe mai târziu (supra,
documentul l). În momentul în care a primit funcţie, a fost necesar un nou
înscris de numire a sa în Divan, fapt subliniat şi de adverbul „iar”.
În cazul celei de-a doua funcţii atribuite lui Ion, aceea de stolnic,
documentul 7) din 1784 îl numeşte stolnic, dar 8) – 10) şi 12), datate între
1784 şi 1791 îl arată ca fost mare stolnic, pentru ca apoi în 13) – 16), datate
1792-1795 să fie numit stolnic. Credem că este vorba şi aici, ca şi în cazul
lui Constandin Brăiloiu, doar de o oarecare lejeritate în menţionarea
funcţiei.
O Mănăstire Sfântul Gheorghe apare menţionată ca existând în
Craiova în două interesante surse literare din Epoca Fanariotă. Mai întâi ea
apare în cronica alcătuită de banul Mihai Cantacuzino, publicată la Viena de
fraţii Tunusli. Mihai Cantacuzino, care în timpul ocupaţiei ruseşti a Ţărilor
Române din 1769-1774 a ocupat, în 1771, funcţia de ban al Craiovei,39
precizează că în Craiova existau 8 mănăstiri, 5 biserici de zid şi 33 de
biserici din lemn.40 Printre mănăstiri el menţionează şi Sfântul Gheorghe.
37

CONSTANTIN C. GIURESCU, op. cit., p. 478-479. Pentru ierarhia şi rangurile din cele
trei stări boiereşti v. şi IOAN C. FILITTI, Catagrafie oficială de toţi boierii Ţării Româneşti la
1829, Ed. Tipografia Curţii Regale Carol Göbl, Bucureşti, 1929; p. 68-70; GHEORGHE I.
BRĂTIANU, Sfatul domnesc şi adunarea stărilor în Principatele Române, Ed. Enciclopedică,
Bucureşti, 1995, p. 246.
38
ILIE I. VULPE, Divanul Craiovei, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, p. 249.
39
CEZAR AVRAM (coord.), PAUL-EMANOIL BARBU, DINICĂ CIOBOTEA, VLADIMIR
OSIAC, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj, Ed. Alma, Craiova, 2004,
p. 181.
40
MIHAI CANTACUZINO, op. cit., p. 331.
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Banul Cantacuzino şi-a încheiat cronica în anul 1776.41 Pasajul a fost preluat
integral într-o altă istorie, cea a lui Dionisie Fotino.42 Redăm mai jos cele
două surse:
Cantacuzino
Fotino
Ἔσω εἰς τὴν πόλιν εἰσὶ
Τὰ
Μονασήρια
τῆς
Κραϊώβας εἰσὶ, τοῦ Ὀμπεδιάνου, Μονασήρια 8˙ τοῦ Ὀμπεδιάνου, τοῦ
τοῦ Γκανέσκουλ, ἅγιος Γεώργιος, ὁ Γρανέσκου, ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὁ
ἅγιος Δημήτριος, ὁ ἅγιος Νικόλαος, ἅγιος Δημήτριος, ὁ ἅγιος Νικόλαος,
τοῦ Βλαδαγιάνου, τοῦ Δ'δου, καὶ ὁ τοῦ Βλαδογιάνου, τοῦ Δούδου, καὶ ὁ
ἅγιος Ἡλίας.
Προφήτης Ἡλίας˙ καὶ ἐκκλησίαι
Ἐκκλησίαι τῆς Κραϊώβας πέτριναι 5, τοῦ Πέτρου Μπὸζ, τῆς
πέτριναι εἰσὶ τοῦ Πέτρου Μπὸζ, τῆς Στιρμπόϊκας, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου,
Στιρμπόϊκας, τοῦ ἁγίου Ἰωάννης, τοῦ
Οὐγγουρέλου,
καὶ
τοῦ
τοῦ Οὐγερέλου, τοῦ Ζιγιάνου, καὶ Ζηγιάνου˙
ξύλιναι
δὲ
εἰσὶν
33 ἐκκλησίαι ξύλιναι.
ἐκκλησίαι 33.
Se observă că banul Cantacuzino transcrie mai bine numele
româneşti de persoane: Γκανέσκουλ pentru Gănescul, faţă de Fotino, unde
apare Γρανέσκου; Βλαδαγιάνου pentru Vlădăianu, faţă de Fotino
Βλαδογιάνου (în unele documente apare însă şi forma Vlădoianu). Dar în
cazul bisericii Ungureni, transcrierea lui Fotino este mai corectă:
Οὐγγουρέλου, faţă de Οὐγερέλου la Cantacuzino. De asemenea, credem că
nu este fără importanţă de semnalat faptul că Mihai Cantacuzino nu
menţionează numărul în cazul mănăstirilor şi al bisericilor din piatră, ci doar
le enumeră. Fotino adaugă la începutul listelor numărul: 8 pentru mănăstiri
şi 5 pentru bisericile din piatră.
Referitor la aşezământul care ne interesează aici, Sfântul Gheorghe
Vechi, acesta apare şi în Catagrafia bisericilor Craiovei din 1813-1815. Pe
baza variantei Catagrafiei publicată de Ioan V. Câncea unde se
înregistrează: „Biserica Sfântul Nicolae Vechi, hramul Sfântul Mucenic
Gheorghe, făcută de neguţătorii mahalagii”,43 Nicolae Gh. Dinculescu,
41

*** Istoria literaturii române. Vol. 1: Folclorul; Literatura romînă în perioada feudală:
(1400-1780), Ed. Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1964, p. 694. Cariera
completă a lui Mihai Cantacuzino la GIORGE PASCU, Istoria literaturii române din secolul
XVIII. I. Cronicarii moldoveni şi munteni, Ed. Librăriei Socec, Bucureşti, 1926, p. 133-142.
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Redăm textele integrale ale celor doi cronicari din următorul motiv: în traducerea pe care
o face în 1859 George Sion la Istoria lui Fotino s-a strecurat o regretabilă eroare. În lista
mănăstirilor, în loc de Sfântul Gheorghe, apare Sfântul Serghie. Aceasta a fost semnalată de
NICOLAE GH. DINCULESCU, op. cit., p. 26 (la Biserica Sfântul Gheorghe Nou).
43
IOAN V. CÂNCEA, Oameni şi fapte din trecutul Craiovei, în Revista „Arhivele
Olteniei”, Anul VIII (1929), nr. 45-46, septembrie – decembrie, p. 449.
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încercând să pună de acord cele două surse, concluziona: „Urmează de aci
că pe la 1780, această biserică [Sfântul Gheorghe Vechi – n. n] era
cunoscută sub numele de mănăstirea Sfântul Nicolae şi numai mai târziu i
s-a popularizat numele de Sfântul Gheorghe”. Mai departe, sesizând corect
eroarea din traducerea lui George Sion identifica Mănăstirea Sfântul
Gheorghe de la Fotino cu Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Deşi subliniază
că aceasta nu este atestată ca mănăstire în alte surse, admitea ca singur
argument faptul că biserica avusese încă de la întemeiere un patrimoniu
donat de ctitori. În sfârşit, observând că biserica Sfântul Nicolae Craioviţa
lipseşte din lista lui Fotino, deşi fusese construită cel mai târziu în 1770,
explică această omisiune prin faptul că satul Craioviţa nu fusese încă inclus
în limita spaţiului urban al Craiovei.44
Reconstrucţia lui Dinculescu, deşi pare că rezolvă problemele
ridicate de lista bisericilor transmisă de Mihai Cantacuzino şi Dionisie
Fotino, ridică însă câteva semne de întrebare.
Textul Catagrafiei bisericilor Craiovei din 1813-1815 (I. V. Câncea)
reprezintă o neconcordanţă între denumirea bisericii şi hramul său, fapt care
nu se mai întâlneşte la nicio altă biserică din listă, unde lăcaşele sunt
identificate, ca şi în prezent, fie prin numele ctitorilor, fie al hramurilor, fie
mai rar, prin denumirea locului în care se află. Am arătat mai sus că biserica
avea două hramuri, unul (cel al Sfântului Gheorghe) stabilit după numele de
botez al primului ctitor, cel de-al doilea (al Sfântului Ioan Botezătorul)
primit la rezidire. Niciun alt document nu atestă că aici ar fi avut şi hramul
Sfântului Nicolae. Varianta documentului publicată de Maria Golescu
lămureşte însă situaţia. Aici biserica este înregistrată corect: „Biserica
Sfântul Nicolae veichi, hramu Sfântul Mucenic Gheorghe, făcută dă
neguţătorii mahalagii”.45 Aşadar se poate concluziona că varianta publicată
de Ioan V. Câncea a Catagrafiei conţine o eroare şi nu există nicio
neconcordanţă în cazul Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi, aceasta purtând
încă de la început numele şi hramul Marelui Mucenic, atribuit după primul
său ctitor.
Ar mai rămâne doar de explicat de ce în lista transmisă de cronicari
se regăseşte doar o Mănăstire Sfântul Gheorghe, deşi la acea dată ambele
biserici cu acest hram din Craiova, deosebite între ele prin alăturarea
adjectivelor Vechi şi Nou, erau construite. Situaţia prezentată de banul
44

NICOLAE GH. DINCULESCU, op. cit., p. 17; p. 20; 38. Acceptat de autorii volumului
Bisericile Craiovei, p. 20; 36; 54.
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MARIA GOLESCU, Catagrafie dă toate bisericile ce să află aici în oraşu Craiovei,
anume cu hramurile lor şi dă cine sănt făcute, în Revista „Arhivele Olteniei”, Anul XVII
(1938), nr. 95-96, ianuarie – aprilie, p. 100. Doar compararea originalelor cele două
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Cantacuzino a fost paralelizată cu situaţia fazelor de piatră ale bisericilor din
Craiova, cunoscută din alte surse.
Din tabelul întocmit rezultă că Dionisie Fotino nu a reactualizat
datele lui Mihai Cantacuzino privind bisericile, deşi a rescris practic
descrierea Craiovei făcută de marele ban, adăugând un pasaj în care discută
originea numelui oraşului şi chiar rezultatele unui recensământ din 1811.
Din lista lui Cantacuzino lipseşte Biserica Sfinţii Apostoli, situaţie
care se explică prin faptul că în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
clădirea acesteia se ruinase şi nu mai funcţiona, fiind refăcută în 1781, după
data redactării Istoriei lui Cantacuzino.46
Revenind la textul cronicii lui Mihai Cantacuzino, care reprezintă
sursa primară, se observă că numele a douăsprezece dintre cele treisprezece
biserici a fost redat însoţit de articol. În şase cazuri bisericile au fost
denumite prin numele ctitorilor (Obedeanu, Gănescu, Vlădăianu, Petru Boj,
Ştirboica, Jianu); una după numele aşezării ei (Ungureni); în fine, Madona
Dudu a fost înregistrată cu numele său consacrat, păstrat până astăzi. Toate
aceste şase nume proprii sunt precedate de articol în cazul genitiv acordat,
masculin sau feminin, în funcţie de genul determinatului τοῦ / τῆς. În cinci
cazuri numele proprii româneşti au rămas nedeclinate în limba greacă, cazul
acestora fiind marcat de articol, τοῦ Ὀμπεδιάνου, τοῦ Γκανέσκουλ, τοῦ
Βλαδαγιάνου, τοῦ Πέτρυ Μπὸζ, τοῦ Ζιγιάνου practica uzuală a limbii eline.
La fel a procedat şi în cazul bisericilor Madona Dudu şi Ungureni: τοῦ
Δ(ού)δου şi Οὐγερέλου. Substantivul de gen feminin, τῆς Στιρμπόϊκας,
Mihai Cantacuzino l-a asimilat declinării I, fiind o tema în – α.
În alte cinci cazuri bisericile sunt denumite prin hramul lor principal,
exprimat prin substantivul „sfânt” urmat de nume propriu şi precedat de
articol hotărât (ὁ ἅγιος Δημήτριος etc.). În aceste cazuri construcţia este în
cazul nominativ. Sfântul Gheorghe, ar fi trebuit să fie inclus în această din
urmă categorie, dar îl găsim în forma ἅγιος Γεώργιος, fără articol. Această
omisiune nu poate fi considerată întâmplătoare. În limba greacă articolul are
o utilizare foarte largă, el fiind folosit pentru a distinge persoane sau lucruri
de altele din aceeaşi categorie şi apare aproape întotdeauna în faţa
substantivelor proprii, din aceleaşi raţiuni. Acesta poate lipsi, ca în cazul de
faţă, atunci când substantivul denumeşte o persoană care reprezintă o
clasă.47 Observând că Mihai Cantacuzino a folosit articolul pentru numele
tuturor celorlalte biserici, se poate admite că în cazul Sfântului Gheorghe
46

CEZAR AVRAM, DINICĂ CIOBOTEA, LAURA ENACHE, P. S. DAMASCHIN
CORAVU SEVERINEANUL, ZAHARIA GĂRĂU, ALEXANDRU FIRESCU, TUDOR
NEDELCEA, VLADIMIR OSIAC, ION PĂTROIU, IOAN STĂNESCU, ION ZARZĂRĂ,
op. cit., p. 65.
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HERBERT WEIR SMYTH, Greek Grammar for Colleges, Ed. American Book
Company, New York, 1920, p. 289, paragraf 1129.
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nuanţa pe care a dorit să o sublinieze este aceea că existau două biserici cu
acest hram, documentate şi din celelalte surse. Repetăm observaţia de mai
sus, anume că Mihai Cantacuzino nu a menţionat în mod expres numărul
mănăstirilor şi bisericilor, ci doar le-a enumerat, iar apoi Dionisie Fotino a
adăugat precizarea privind numărul, preluând informaţia ca atare. Chiar
dacă a sesizat nuanţa semnalată mai sus, oricum Fotino nu a avut în acest
caz intenţia de lămuri în detaliu situaţia bisericilor Craiovei, dovada în acest
sens fiind faptul că nu a actualizat lista: la data recensământului Craiovei pe
care îl include în textul său (1811), aici se mai construiseră încă nouă
biserici de zid.
Unul dintre argumentele principale ale lui Nicolae Gh. Dinculescu,
anume că Biserica Sfântul Nicolae Craioviţa, s-ar fi aflat la acea dată în
afara limitelor oraşului, este dificil de susţinut. Nu există niciun document
care să ateste aceasta. Singurul argument adus de Nicolae Gh. Dinculescu
este că în pisania târzie, din 1863, se menţionează „pităreasa Bălaşa, sora
paharnicului Ion Solomon, din oraşul Craiova”, ceea ce ar constitui „o
reminiscenţă” a separaţiei dintre Craiova şi satul Craioviţa. Limita dintre
moşia Craioviţa, care aparţinea din timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu Mănăstirii Hurezi48 şi Podbaniţa era, la 1746, pe Valea
Podbaniţei.49 Harta moşiei domneşti a Craiovei, întocmită la 5 mai 1761 de
stolnicul Radu Socoteanu şi Vel-medelnicerul (la acea dată) Fota
Vlădoianu,50 arată, atât cât se poate observa din compararea cu harta actuală,
că hotarul Craiovei depăşeşte, spre nord–vest în acea zonă Valea Podbaniţei.
Ori Biserica Sfântul Nicolae se află pe malul dinspre oraş al Văii
Pobdaniţei, aşadar nu credem că ea aparţinea de moşia Craioviţa. Iar
catagrafia bisericilor Craiovei din 1813-1815, citată mai sus, care o enumeră
printre bisericile din oraş, cu lămurirea „ot Craioviţa”, arată clar că la acea
dată deja satul Craioviţa fusese încorporat în oraşul Craiova, aşa încât apare
inexplicabilă o „reminiscenţă” a separării celor două teritorii 50 de ani mai
târziu. De altfel, menţiunea din Catagrafie este şi cea mai veche a
apelativului Craioviţa. Cea mai timpurie atestare certă a unui apelativ
adăugat hramului bisericii este o însemnare pe un Minei tipărit la Râmnic în
48

NICOLAE GH. DINCULESCU, op. cit., p. 39.
AURELIAN SACERDOŢEANU, Acte referitoare la moşia Craioviţa, judeţul Dolj, în
Revista „Arhivele Olteniei”, Anul VII (1928), nr. 39-40, septembrie – decembrie, p. 457-458.
Pentru mahala în general v. GEORGE MIL. DEMETRESCU, Din Istoria Craiovei. Vechi
denumiri de mahalale şi suburbii, în Revista „Arhivele Olteniei”, Anul IV (1925), nr. 18-19,
martie – iunie, p. 112-121.
50
CEZAR AVRAM (coord.), PAUL-EMANOIL BARBU, DINICĂ CIOBOTEA, VLADIMIR
OSIAC, op. cit., p. 33. Valea Podbaniţei şi de altfel întreaga zonă a Bălţii Craioviţa a suferit
numeroase transformări până în prezent (din păcate încă nu destule pentru confortul minim
al locuitorilor din vecinătate). Mai este vizibilă încă în zona intersecţiei dintre Calea
Severinului şi Strada Toporaşi.
49
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1779 şi arată că biserica se numea Sârbii: „Acest sfânt Mineiu iaste al sfintei
biserici ce să numeşte Sârbii şi hramul Sfântul Nicolae”. Iar mai jos, pe
acelaşi minei, o altă însemnare spune: „Acest sfânt mineiu iaste al sfintei
biserici ce se numeşte Sârbia”.51 Această însemnare în secolul al XVIII-lea,
Mahalaua din jurul Bisericii Sfântul Mina – Petru Boj se numea Mahalaua
Sârbilor.52 Chiar aceasta din urmă se numeşte, aşa cum o arată pisania,
„sfântă şi Dumnezeească biserică din sârbie” şi a avut drept ctitori în
principal macedoneni.53 Faptul că Sfântul Nicolae aparţinea mahalalei
sârbilor constituie proba de necontestat a faptului că această biserică se
găsea pe teritoriul oraşului Craiova.54 În această mahala se construiseră
aşadar, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, trei biserici: cele două de
mai sus şi Biserica Sfântul Ioan Sebastian. În concluzie nu credem că se
poate susţine excluderea sa Bisericii Sfântul Nicolae Craioviţa din lista lui
Fotino (de fapt Cantacuzino) pe motivul că nu se găsea pe teritoriul oraşului,
ba dimpotrivă, odată înlăturate identificările propuse de Dinculescu, anume
Sfântul Nicolae cu Sfântul Gheorghe Vechi şi Sfântul Gheorghe cu Sfântul
Gheorghe Nou, Biserica Sfântul Nicolae Craioviţa îşi găseşte locul său
firesc în lista cronicarilor greci. Aşa cum am arătat mai sus, identificarea
propusă de Dinculescu între mănăstirea Sfântul Nicolae de la Fotino cu
Biserica Sfântul Gheorghe Vechi nu se poate susţine.
În concluzie, se poate spune că banul Mihai Cantacuzino transmite
corect lista mănăstirilor şi bisericilor din piatră existente la 1776 în Craiova.
El înregistrează de fapt 14 lăcaşe. Pe baza altor surse documentare sunt
atestate 15 biserici construite din cărămidă în Craiova înainte de această
dată, dar una dintre ele, Sfinţii Apostoli, se găsea în ruină la data redactării
lucrării banului Cantacuzino.
În urma cutremurului din 1838, biserica a suferit doar daune
superficiale, descrise astfel: „La Biserica Sfântu Gheorghe Vechi au căzut
puţină tencuială din stâlpii de afară”.55 În timp însă starea clădirii s-a
degradat, catagrafia din 1854 consemnând că „biserica pe dinăuntru şi pe
dinafară este veche”.56
51

NICOLAE GH. DINCULESCU, op. cit., p. 38
SICĂ GEORGESCU, „Mahalaua Sârbilor” din Craiova, în Revista „Arhivele Olteniei”,
Anul VII (1928), nr. 36, martie – aprilie, p. 117 ; AUREL MIRCEA, „Mahalaua Sârbilor” din
Craiova, în Revista „Arhivele Olteniei”, Anul VII (1928), nr. 37-38, mai – august, p. 246-247;
GIGI ORMAN, Tot despre „Mahalaua Sârbilor”, în Revista „Arhivele Olteniei”, Anul VII
(1928), nr. 37-38, mai – august, p. 247.
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NICOLAE GH. DINCULESCU, op. cit., p. 41.
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Este de exclus posibilitatea ca Mineiul la care s-a făcut referire mai sus să fi aparţinut
iniţial Bisericii Petru Boj, deoarece aceasta nu are hramul Sfântul Nicolae.
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IOAN V. CÂNCEA, op. cit., p. 450; NICOLAE GH. DINCULESCU, op. cit., p. 19.
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ION POPESCU CILIENI, Documente craiovene. Catagrafie de starea în care se aflau
bisericile din Craiova la 1854, în Revista „Arhivele Olteniei”, Anul XIV (1935), nr. 79-82,
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În anul 1864 i s-a făcut o reparaţie prin care s-a demolat turnul de
zid, iar acesta a fost înlocuit cu unul din scândură, aşa cum s-a întâmplat cu
aproape toate bisericile craiovene construite cu un veac mai înainte.
Clopotniţa de zid care a fost dărâmată şi ea la 1889, aşa cum s-a întâmplat şi
la biserica Sfântul Ilie. Între anii 1920-1921, biserica a fost restaurată
redându-i-se forma veche, sub conducerea arhitectului I. Trajanescu. Turnul
din scândură a fost înlocuit cu unul din cărămidă, s-au degajat stâlpii
pridvorului, acesta rămânând însă închis în continuare, în aceeaşi stare
aflându-se şi în prezent. În exterior i s-a redat caracterul stilului
brâncovenesc, avut iniţial. În 1937-1939, pictura bisericii a fost curăţată de
pictorul preot Constantin Bârneanu şi zugravul Gheorghe Vlad.57
Abstract: The Church „Saint Old George” from Craiova, a Boyar
Foundation – in the Chronicles of Time
Craiova town has in present a lot of old churches, many of them with deep
historical roots. A special one is the church „Saint Old George”, situated
almost near the centre of the city. In our historical article we present the old
documents attesting the existence of this church in the chronicles of time.
Obviously, as a tradition, an important family from that time have incurred
the cost for the construction. In our case, Brăiloiu family had this role. As
founders, they are even today commemorate at the altar of the Church.

mai – decembrie, p. 392.
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CEZAR AVRAM, DINICĂ CIOBOTEA, LAURA ENACHE, P.S. DAMASCHIN
CORAVU SEVERINEANUL, ZAHARIA GĂRĂU, ALEXANDRU FIRESCU, TUDOR
NEDELCEA, VLADIMIR OSIAC, ION PĂTROIU, IOAN STĂNESCU, ION ZARZĂRĂ,
op. cit., p. 22.
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Rolul Bisericii în reorganizarea învăţământului superior din
Ţara Românească. Academia domnească de la Bucureşti la
începutul secolului al XVIII-lea1
Drd. IONUŢ CIUCĂ2
Cuvinte cheie: Academie, învăţământ, Ţările Române, Hrisant Notara,
Constantin Brâncoveanu
Keywords: Academy, education, the Romanian countries, Hrisant Notara,
Constantin Brâncoveanu
Introducere
Sfârşitul secolului al XVII-lea, dar mai ales începutul celui de-al
XVIII-lea marchează pentru cultura din Ţara Românească un progres
nemaiîntâlnit până atunci, situaţie ce va contribui la creşterea prestigiului
ţării noastre. Acest lucru se datorează şi faptului că în această perioadă în
fruntea Ţării Româneşti se afla evlaviosul domnitor Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), aprig iubitor de cultură.3 Direcţiile în care s-a
dezvoltat cultura din vremea sa le-am putea clasifica în trei ramuri:
construcţia de locaşuri sfinte, ridicând şi refăcând numeroase biserici şi
mănăstiri, atât în ţară, cât şi în afara ei;4 tiparul, domnitorul fiind, după cum
bine remarca Nicolae Iorga, „nu numai un dibaciu socotitor al vremurilor,
un mare ctitor de mănăstiri şi biserici”, ci şi un mare ocrotitor al „culturii
româneşti, prin scris şi tipar”, poate cel mai mare din câţi „au fost vreodată
în neamul nostru”;5 şi şcoala, în vremea sa luând ascensiune remarcabilă o
instituţie de învăţământ superior cunoscută în istoria învăţământului şi a
culturii româneşti sub numele de Academia domnească de la Sfântul Sava.6
1

Lucrare susţinută în cadrul cursurilor de doctorat sub îndrumarea Pr. Prof. Univ. Dr.
Constantin Pătuleanu, care a dat avizul de publicare.
2
Doctorand în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti.
3
ANDREI PIPPIDI, „Putere şi cultură în epoca lui Brâncoveanu”, în: Anuarul Institutului
de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, XXV (1988), pp. 361-367.
4
Pentru o imagine mai amplă despre locaşurile sfinte ridicate şi refăcute de domnul
Brâncoveanu, a se vedea: Diac. I. BARNEA, „Ctitoriile bisericeşti ale lui Constantin
Brâncoveanu”, în: Biserica Ortodoxă Română, CXV (1997), 1-6, pp. 117-170.
5
N. IORGA, „Activitatea culturală a lui Constantin Vodă Brâncoveanu şi scopurile
Academiei Române”, în: Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria II,
tom XXXVII, 1914, p. 161.
6
Pe lângă această denumire, în decursul vremii, mai întâlnim şi alte titulaturi. De pildă, în
hrisoavele emise de Constantin Brâncoveanu găsim: şcoală domnească şi şcoală; în
documentele din colecţia Hurmuzaki se menţionează: şcoala domnească, şcoala din
Bucureşti, şcoala cea nouă, şcoala înaltă de obşte, şcoala; în hrisoavele emise între 1749-1767
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I.
Prin înfiinţarea Academiei domneşti de la Bucureşti, pe teritoriul
românesc se urmărea lărgirea şi adâncirea bazelor învăţământului superior
din Ţara Românească.7 Deşi data înfiinţării a fost larg dezbătută în
istoriografia noastră, totuşi, nu s-a ajuns la o părere unanimă, dată fiind lipsa
de documente (hrisovul domnesc şi gramata patriarhală) care să ateste exact
acest aspect. În urma cercetărilor asupra acestui subiect unii propun ca
întemeietor pe Şerban Cantacuzino, alţii pe Constantin Brâncoveanu, iar
alţii, puţini la număr, consideră că Academia a luat fiinţă înainte sau chiar
după aceştia. Pentru a ne face o imagine de ansamblu amintim principalele
voci care s-au aplecat asupra acestei chestiuni. Nicolae Iorga atribuie bazele
şcolii domneşti lui Şerban Cantacuzino, îndemnat fiind de fratele său,
stolnicul Constantin Cantacuzino şi de patriarhul Dositei al Ierusalimului.8
Tot pentru această perioadă pledează şi Ariadna Camariano-Cioran, care
demonstrează că Academia exista înainte de preluarea tronului de către
Brâncoveanu, deci din timpul lui Şerban vodă.9 De asemenea, şi Mihai
Popescu consideră că Academia a fost înfiinţată de acelaşi domnitor la
începutul domniei sale, în urma stăruinţei fratelui său, stolnicul Constantin

se scrie şcoală elinească; mai târziu, în 1775-1776, în anaforaua boierilor, precum şi în
hrisovul emis de Alexandru Ipsilante, se spune academie. Alte denumiri au fost date atât de
contemporani, cât şi de cei care s-au ocupat de această instituţie în anii următori: şcoală
domnească (Sevastos Kymenites), şcoala de la Bucureşti, academie domnească, şcoală
domnească (Marcu Porphyropoulos); şcoală greacă, Academie domnească (E. Legrand);
academie, colegiu, un fel de academie, liceu, Academie seigneuriale (G. Chassiotis); şcoală
elinească (fraţii Tunusli); şcoală elinească (D. Fotino); liceu (Laurençon, fost profesor la
Academia domnească). Mai târziu cercetătorii istoriei învăţământului românesc folosesc şi
ei diverse denumiri: şcoala grecească, şcoala elinească, şcoala de la Sf. Sava, Academia
grecească, Academia domnească, etc. A se vedea: ELENA GRIGORIU, Istoricul
Academiei Domneşti de la Sf. Sava (Contribuţii documentare), Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1978, pp. 8, 12-13.
7
ION IONAŞCU, „Academia Domnească de la Sf. Sava din Bucureşti factor de propagare
a culturii în Peninsula Balcanică până la 1821”, în: Analele Universităţii Bucureşti, seria
Ştiinţe Sociale, Istorie, XVI (1967), p. 39.
8
N. IORGA, „Pilda bunilor Domni din trecut faţă de şcoala românească”, în: Analele
Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria II, tom XXXVII, 1914, p. 81; N.
Iorga, Commémoration de deux cent cinquante ans de la foundation d΄une faculté des
lettres à Bucarest, Édition de la Faculté des Lettres, Bucureşti, 1928, p. 3.
9
ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, Academiile Domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1971, p. 33: „Şerban Cantacuzino a întemeiat şcoala cu limba de
predare greacă, dar, ca orice început, ea nu a avut o bază solidă de organizare şi rezultatele
ei nu s-au făcut imediat simţite. Urmând pe tronul Ţării Româneşti Constantin
Brâncoveanu, acesta a reorganizat şcoala deja existentă, i-a dat amploare, i-a asigurat
bugetul, a pus în fruntea ei pe marele dascăl, Sevastos Kymenites şi a introdus cursuri
superioare de filosofie neoaristotelică, ultimul cuvânt al progresului în acea epocă”.
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Cantacuzino.10 Ion Ionaşcu,11 Gheorghe Cronţ,12 Ştefan Ionescu şi Panait I.
Panait13 propun ca dată de înfiinţare anul 1694, adică în timpul domniei lui
Constantin Brâncoveanu. Victor Papacostea crede că Academia a luat fiinţă în
jurul anului 1695,14 iar Dan Berindei propune perioada dintre anii 1692-1695.15
La rândul său, Radu Ştefan Vergatti, în acord cu Nicolae Iorga şi Ariadna
Camariano, vine cu o explicaţie destul de plauzibilă în care socoteşte că
Academia domnească din Bucureşti exista dinainte de anul 1683, cel mai
10

MIHAI POPESCU, Colegiul naţional „Sf. Sava”, cea mai veche şcoală românească,
Bucureşti, 1944, p. 1.
11
ION IONAŞCU, „Cu privire la data întemeierii Academiei domneşti de la Sf. Sava din
Bucureşti”, în: Studii. Revistă de istorie, tom 17, 1964, nr. 6, p. 1270. În urma unei cercetări
minuţioase asupra acestei probleme în care prezintă principalele păreri exprimate până în
1964, Ion Ionaşcu conchide că Academia domnească a fost înfiinţată de Constantin
Brâncoveanu la îndemnul stolnicului Constantin Cantacuzino, în 1694.
12
GHEORGHE CRONŢ, „Începuturile Academiei domneşti din Bucureşti”, în: Materiale
de istorie şi muzeografie, IV, 1966, p. 19. În urma cercetărilor efectuate, Gheorghe Cronţ
consideră că stolnicul Constantin Cantacuzino l-a influenţat în privinţa înfiinţării
Academiei de la Bucureşti pe Constantin Brâncoveanu şi nu pe fratele său, Şerban vodă
Cantacuzino. Pe baza mai multor mărturii îşi argumentează teza conform căreia lui
Constantin Brâncoveanu îi revine meritul de a fi înfiinţat Academia domnească de la
Bucureşti. În primul rând, constată cercetătorul Cronţ, în vremea lui Şerban vodă nu se
găseau dascăli care să asigure în Ţara Românească un învăţământ de înaltă calitate. Acest
aspect reiese din scrisoarea adresată de domnitor (8 noiembrie 1686) şi de stolnicul
Cantacuzino (12 mai 1692) lui Ioan Cariofil, marele logofăt al Patriarhiei din
Constantinopol. Pe de altă parte, primul director al Academiei, Sevastos Kymenites,
alcătuind o cuvântare panegirică la adresa lui Şerban Cantacuzino nu aminteşte nicăieri
despre vreo implicare a acestuia în fondarea şcolii superioare. În schimb, glorifică în
cuvântările sale pe domnitorul Brâncoveanu, căruia îi revine meritul de a fi înfiinţat
Academia de la Bucureşti, aducând ca argument patru cuvântări în limba greacă ce aparţin
lui Sevastos. Mai departe, tot în susţinerea acestei supoziţii este menţionată şi prefaţa
Liturghierului greco-arab, tipărit la Snagov în 1701, în care patriarhul Atanasie al
Antiohiei laudă realizările culturale ale domnitorului, lui revenindu-i meritul de a fi
înzestrat ţara cu „cursuri academice şi şcoli de diferite învăţături şi studii”. În fine, ultimul
argument prin care Ghe. Cronţ încearcă să-şi susţină afirmaţia, este că însuşi Brâncoveanu,
prin hrisovul din 9 septembrie 1707, se considera pe sine întemeietorul Academiei: „mişcat
de gând bun şi de dumnezeiască râvnă ne-am hotărât a întemeia o şcoală înaltă de obşte
pentru şcolarii localnici şi străini în Bucureşti... în venerabila mănăstire a Sfântului Sava”.
Deci, concluzionează autorul, „şcoala a fost înfiinţată între 1693-1695 de Brâncoveanu sub
influenţa directă a stolnicului Cantacuzino”. A se vedea: GHEORGHE CRONŢ,
„Începuturile Academiei domneşti din Bucureşti”, pp. 17-20.
13
ŞTEFAN IONESCU, PANAIT I. PANAIT, Constantin vodă Brâncoveanu. Viaţa,
domnia, epoca, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 316.
14
VICTOR PAPACOSTEA, „La fondation de L’„Académie greque” de Bucarest. Les
origines de l’erreur de datation et sa pénétration dans l’historiographie”, în: VICTOR
PAPACOSTEA, Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică, Ed. Eminescu, Bucureşti,
1983, p. 329.
15
DAN BERINDEI, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (14591862), Bucureşti, 1963, p. 84.
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probabil din 1680, ceea ce plasează începuturile acestei instituţii de
învăţământ în timpul domnitorului Şerban Cantacuzino, chiar la începutul
domniei.16 Aceeaşi părere o are şi eruditul preot profesor Mircea
Păcurariu.17
II.
Sediul înaltei şcoli domneşti a fost ales cu chibzuinţă şi anume în
incinta mănăstirii Sf. Sava,18 care se afla în vecinătatea mănăstirilor Sf.

16

RADU ŞTEFAN VERGATTI, „Câte ceva despre evoluţia Academiei Domneşti în epoca
brâncovenească”, în vol.: Sfântul Constantin Brâncoveanu, ocrotitorul Episcopiei Slatinei
şi Romanaţilor, III – moştenirea culturală şi spirituală, Ed. Episcopiei Slatinei şi
Romanaţilor, Slatina, 2014, p. 70. Pentru susţinerea acestei afirmaţii, distinsul profesor
Vergatti se bazează pe mai multe mărturii documentare. De pildă, spudeul Mihail nota pe
marginea unei file a unui manuscris grecesc: „am parcurs după putinţă terminând Versurile
de Aur ale lui Pitagora, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu prea înţeleptul nostru profesor kir
Sevastos, în anul 1683, luna august, 28”. Această afirmaţie demonstrează că şcoala de la Sf.
Sava funcţiona cu câţiva ani înainte de anul 1683, cel mai probabil din 1680. Întrucât
rezultatele noii şcoli nu-l satisfăceau întru totul pe domnitor, dată fiind lipsa de interes a
profesorilor, scrie în 1686 prietenului său Ioan Cariofil, aflat la Istanbul, să-i trimită un
dascăl bine pregătit pentru fiul său. Această mărturie este o altă dovadă care vine să
confirme atât existenţa Academiei, cât şi nivelul la care se situa în primii ani de activitate.
Pe lângă aceste mărturii mai sunt amintite două scrisori care vin să completeze cele
afirmate până acum: la 23 iulie 1688 Sevastos Kymenites roagă, printr-o scrisoare, pe
tânărul Hrisant Notara să intervină pe lângă Manolache din Castoria pentru susţinerea
înaltei şcoli domneşti de la Bucureşti. Tot cu aceeaşi doleanţă, în 1689, Kymenites scrie lui
Mihai Cantacuzino că pentru buna funcţionare a Academiei nu sunt suficienţi doar banii
pentru salariile profesorilor, ci trebuie mai multe resurse financiare. Toate acestea, pentru
profesorul Vergatti, duc la concluzia deja enunţată, că Academia domnească de la Sf. Sava
a fost întemeiată de Şerban vodă Cantacuzino în 1680 sau 1681. Vezi pp. 70-72.
17
Pr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1981, p. 276.
18
Ctitorită în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, mănăstirea a primit de-a lungul
timpului numeroase danii din partea voievozilor Ţării Româneşti. De pildă, Alexandru II
Mircea (1568-1577) întărea aşezământului monahal stăpânirea moşiei Grozăveşti de Jos,
alăturată cu moşia domnească din Bucureşti. Această posesiune este întărită şi de alţi
domnitori: Mihnea Turcitu, Ştefan Surdu, Mihai Viteazul, Simion Movilă şi Radu Şerban.
La începutul secolului al XVIII-lea, pârcălăbii curţii domneşti încălcând posesiunile
mănăstirii, domnitorul Brâncoveanu intervine şi restabileşte vechile posesiuni (10 februarie
1705). Mai mult decât atât, în iunie 1707, întărea aşezământului de la Sf. Sava şi moşia
Tîmbureşti-Ialomiţa, iar la 6 iulie îi încredinţa şi locul cu patru prăvălii din mahalaua
Scaunelor din Bucureşti şi nişte vii din dealul mitropoliei. Din iniţiativa şi cu sprijinul
financiar al domnitorului, în 1707, se rezideşte mănăstirea din temelie, lucrările la biserică
fiind terminate în luna august, iar restul clădirilor aferente vor fi finalizate în iulie 1709,
când s-a aşezat şi pisania monumentului religios. Din aceasta desprindem informaţia că
lucrările de construcţie au fost conduse de Radu Dudescu vel sluger, ginerele stolnicului
Constantin Cantacuzino. Vezi: Ion Ionaşcu, „Activitatea de început a Academiei domneşti
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Gheorghe Nou şi Colţea, în centrul Bucureştiului.19 Dacă Universităţile
occidentale aveau o creaţie orăşenească, Academia românească este o
creaţie domnească adăpostită între zidurile mănăstireşti, la umbra altarului.20
Deşi la început clădirile existente în componenţa mănăstirii – precum şi
biserica însăşi – nu erau într-o stare remarcabilă,21 totuşi se optează pentru
ele datorită poziţiei, urmând ca după aceea tot ansamblul să se refacă prin
purtarea de grijă a domnitorului Brâncoveanu. Acest lucru se întâmplă în
primii ani ai secolului al XVIII-lea, când Academia domnească începe să
cunoască o însemnătate deosebită, devenind una din cele mai vestite şcoli
ale lumii răsăritene.22
Un prim stadiu de funcţionare al Academiei s-a încheiat în anul
23
1704. Odată cu acest an domnul sfânt şi martir Constantin Brâncoveanu a
decis să reconstruiască întreg ansamblul monastic de la Sf. Sava,24
de la Sf. Sava (1699-1710)”, în: Analele Universităţii Bucureşti, seria Ştiinţe Sociale,
Istorie, XIII (1964), pp. 127-128.
19
Acest lucru permitea să se ajungă uşor la ea din orice parte a oraşului. Pentru a ne face o
idee clară asupra poziţiei Academiei domneşti precizăm faptul că ea se afla pe locul unde
este astăzi Piaţa Universităţii cu statuile. În urma cercetărilor arheologice ce s-au făcut aici
s-a ajuns la concluzia că o parte a bisericii de la Sf. Sava este acoperită de Universitate.
Pentru mai multe detalii legate de acest aspect, a se vedea: Virgil Apostol, Ştefan Bâlici,
Claudia Apostol, Raport de arhitectură – Structurile arheologice descoperite pe suprafaţa
Pieţei Universităţii; articol publicat pe site-ul: http://www.simpara.ro/files/I_ raport%20 de
%20 arhitectura_Sf%20Sava_28%20martie.pdf, vizitat la data de 10.11.2017, orele 18:23;
PANAIT I. PANAIT, „Consemnări arheologice privind Piaţa Universităţii din Bucureşti”,
în: Cercetări arheologice în Bucureşti, VII (2007), p. 204.
20
MIHAI POPESCU, Colegiul naţional „Sf. Sava”, pp. 3-4.
21
PANAIT I. PANAIT, „Consemnări arheologice...”, pp. 202-203.
22
VICTOR PAPACOSTEA, „Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti”,
în: Victor Papacostea, Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică, Ed. Eminescu,
Bucureşti, 1983, p. 331.
23
RADU ŞTEFAN VERGATTI, „Câte ceva despre evoluţia...”, p. 77. În acest an spătarul
Mihai Cantacuzino zidea în jurul mănăstirii Colţea (ridicată între anii 1701-1702; vezi: I.
Ionaşcu, Şcoala de la Colţea, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1938, p. 7) primul
spital din Ţara Românească, care a fost finalizat întru totul, cu aşezămintele aferente, în
anul 1715 (vezi: NICOLAE VĂTĂMANU, Moments de la vie quotidienne d΄une ancien
hôspital de Bucarest, Bucureşti, 1958, p. 1; AL. G. GĂLĂŞESCU, Eforia spitalelor civile
din Bucureşti, Tipografia G. A. Lăzăreanu, Bucureşti, 1899, pp. 575-628; AL. G.
GĂLĂŞESCU, Spătarul Mihai Cantacuzino (1650-1716), întemeietorul mănăstirei şi
spitalului Colţea şi al mănăstirei Sinaia în anul 1695, Tipografia „Gutenberg” Joseph Göbl,
Bucureşti, 1906, p. 4). Legătura dintre acest spital şi Academia domnească era următoarea:
scopul principal al spitalului era didactic. Aici spudeii aveau săli de studii şi beneficiau de
posibilitatea de a învăţa medicina în mod practic prin investigarea directă a bolnavilor. Cf.
RADU ŞTEFAN VERGATTI, „Câte ceva despre evoluţia...”, p. 79.
24
Se ridică o nouă biserică (textul pisaniei din 20 iulie 1709 indică dorinţa ctitorului, adică
a domnitorului, de a se ridica o nouă biserică precum şi spaţii folositoare Academiei:
clădirea „fiind veche şi slabă, s-au stricat de tot” şi a fost ridicată o altă mănăstire „iscusită
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favorizând în felul acesta buna desfăşurare a cursurilor ce se desfăşurau aici.
Mai mult decât atât, un moment de mare anvergură pentru Academie l-a
constituit anul 1707, când domnitorul a hotărât să reorganizeze instituţia de
învăţământ superior de la Sf. Sava după principii moderne.25 Progresele ce
se înregistrau odată cu trecerea timpului impuneau acest lucru, iar
Brâncoveanu a înţeles repede acest aspect considerând că atât programa,
structura, precum şi modul de predare al profesorilor trebuie continuu
îmbunătăţit. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, în vara anului 1707,
domnitorul apelează la o înaltă faţă bisericească a lumii ortodoxe şi un
erudit intelectual, patriarhul Ierusalimului, Hrisant Notara (1706-1731).
Acesta răspunde cu promptitudine solicitării şi împreună cu domnitorul
semnează două acte26 care consfinţeau reorganizarea Academiei.27
şi frumoasă” precum „şi alte case şi tocmeale ca să fie şcoală de învăţat carte, întru
pomenirea veşnică a neamului său”. Vezi: NICOLAE STOICESCU, Repertoriul
bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Academiei, Bucureşti, 1961, pp.
128, 295), precum şi mai multe clădiri folositoare atât mănăstirii, cât şi Academiei
domneşti. S-au construit chilii şi anexe mănăstireşti, dormitoare pentru profesori şi elevi,
săli de curs, o bibliotecă şi o tipografie. A se vedea: ŞTEFAN POP, „Colegiul naţional Sf.
Sava (cu 30 figuri)”, în: Boabe de grâu, IV (1933), 7, pp. 385-386; PAUL OPRESCU,
„Înfiinţarea şi dezvoltarea bibliotecilor publice româneşti în epoca Regulamentului
Organic”, în: Studii şi cercetări de bibliologie, I (1955), p. 48; DORU BĂDĂRĂ, Tiparul
românesc la sfârşitul secolului al XVII şi începutul secolului al XVIII-lea, Ed. Istros, Brăila,
1998, pp. 68-70.
25
Domnitorul Brâncoveanu dorea să reformeze Academia de la Sf. Sava încă de la 1700,
când primise unele propuneri din partea lui Heinrich Ludolf de la Halle. Acesta dorea ca în
cadrul instituţiilor de învăţământ românesc, implicit la Academia domnească, să activeze şi
cineva de la Universitatea halleriană din Germania. Acest lucru nu se întâmplă (probabil din
motive religioase. Prezenţa unor profesori germani protestanţi era greu de acceptat într-o ţară
alei cărei valori spirituale erau pur ortodoxe, apărate din răsputeri de evlaviosul domnitor
Constantin Brâncoveanu), însă o altă propunere găseşte rezolvare şi anume trimiterea de
către domnitorul român a unui tânăr merituos pentru a studia în Halle. Este vorba de
Theodorus Basilius, care, la 3 martie 1704 se înmatricula la Universitatea din Halle. A se
vedea: VIOREL IONIŢĂ, CONSTANTIN PĂTULEANU, Constantin Brâncoveanu şi
relaţiile sale cu Europa veacului al XVIII-lea, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2006, p. 114.
26
Deşi actul aparţinător patriarhului de Ierusalim, cu alte cuvinte gramata patriarhală care
se referă la reorganizarea Academiei, nu este semnat, el, indubitabil, îi aparţine patriarhului
Hrisant. Vezi: EUDOXIU DE HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor.
Documente greceşti (1320-1716), (=Hurmuzaki, Documente, XIV/1) publicate după
originale, copiile Academiei Române şi tipărituri de N. Iorga, vol. XIV, partea I, Bucureşti,
1915, p. 390 şi urm.
27
Academia mai fusese organizată în 1694, când domnitorul Brâncoveanu roagă pe unchiul
său, stolnicul Constantin Cantacuzino, să se ocupe de această problemă. Acum, voievodul
nu mai apelează la ruda sa, ci la o figură emblematică pentru lumea ortodoxă, patriarhul
Ierusalimului, Hrisant Notara. Trebuie avut în vedere şi faptul că mănăstirea Sf. Sava, unde
funcţiona Academia domnească, era metohul mănăstirii Sf. Gheorghe, atunci, în 1707,
finalizată întru totul; iar amândouă mânăstirile erau închinate Sf. Mormânt. Însă, fără
îndoială, domnitorul se adresează lui Hrisant Notara pentru că îl cunoştea şi ştia despre el
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Din actele semnate şi parafate de cei doi reiese noua programă de
învăţământ după care avea să se conducă Academia domnească.28 Din
studierea textului putem observa tendinţa de aliniere a şcolii româneşti la
lumea occidentală,29 ea ajungând cu timpul la un nivel „corespunzător al
unei facultăţi de arte liberale (facultas artium) din universităţile apusene, iar
în Orient se putea compara numai cu Academia Patriarhiei Ecumenice”.30
Prin noua structură a studiilor ne putem da seama că Academia de la
Bucureşti fusese organizată avându-se în vedere mai multe ilustre modele:
Facultatea de Arte de la Padova, Academia Patriarhiei din Constantinopol,
dar şi alte centre europene precum cel anglo-saxon sau cel pietist-german
(Halle), aşa cum afirmă pr. prof. Constantin Pătuleanu, în lumina noilor
cercetări.31 Acest aspect organizatoric reiese din actul programă al lui
Hrisant – „Rânduiala dascălilor de la Sf. Sava din Bucureşti”32 – care
că era un însemnat cărturar al vremii. Vezi: Ştefan Ionescu, Epoca brâncovenească.
Dimensiuni politice. Finalitate culturală, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, p. 153, nota 68.
Hrisant, însoţindu-l frecvent pe unchiul său, patriarhul Dositei, în desele sale vizite pe care
le-a făcut la noi, a avut ocazia să cunoască ţările noastre înainte de a fi ales patriarh. Folosit
adesea în misiuni diplomatice şi fiind numit exarh al Sf. Mormânt în Ţările Române,
Hrisant este ales în scaunul patriarhal al Ierusalimului cu ajutorul lui Constantin
Brâncoveanu imediat după moartea lui Dositei. Pentru mai multe detalii despre legăturile
acestora cu ţările noastre, a se vedea: Pr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, vol. II., pp. 267-270; ILIE GEORGESCU, „Legăturile Ţărilor Române
cu Ierusalimul”, în: Studii Teologice, VIII (1956), 5-6, pp. 355-361; Diac. IOAN IVAN,
„Patriarhi ortodocşi în Moldova”, în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, LI (1975), 9-12,
pp. 692-696.
28
RADU ŞTEFAN VERGATTI, „Câte ceva despre evoluţia...”, p. 84.
29
Mai mult decât atât, există părerea că programa de studii, ce tocmai fusese adoptată, era
chiar mai completă decât cea a Universităţilor apusene din acea vreme. Vezi: MARIN
POPESCU-SPINENI, Instituţii de înaltă cultură. Învăţământul superior: Muntenia (16791930), Moldova (1562-1930); Ardeal (1581-1930), Bucovina (1849-1930), Vălenii de
Munte, 1932, p. 4.
30
Pr. CONSTANTIN PĂTULEANU, „Constantin Brâncoveanu şi relaţiile sale cu Europa
veacului al XVIII-lea din perspectiva reformei educaţionale”, în vol.: Constantin
Brâncoveanu şi contribuţia lui la sporirea patrimoniului cultural, educaţional, spiritual şi
social-filantropic al Ţării Româneşti în contextul european al veacului al XVIII-lea,
coordonatori: Pr. Prof. Univ. Dr. IOAN MOLDOVEANU, Pr. Prof. Univ. Dr. MIHAI
SĂSĂUJAN, Ed. Basilica, Bucureşti, 2014, p. 133.
31
Pr. CONSTANTIN PĂTULEANU, „Constantin Brâncoveanu şi relaţiile sale cu Europa...”,
p. 133.
32
Acest document („Rânduială”), aşa cum îl găsim redat în colecţiile de documente
Legrand şi Hurmuzaki, nu este o gramată patriarhală completă, întrucât lipseşte atât
începutul, cât şi sfârşitul obişnuit al unui astfel de document şi nu poartă nici semnătura
patriarhului Hrisant. Cel mai probabil, el este o copie a gramatei oficiale făcută de vreun
dascăl de la Academie, care a transcris numai partea care era necesară pentru organizarea
învăţământului. Acest plan cadru prevedea metodele didactice, formele de instruire şi
educaţie, precum şi conţinutul procesului de învăţământ. Totodată acest document prevedea
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prevedea în mod oficial studiul clasicismului grec, al filozofiei şi al
ştiinţelor naturii.33 Prin aceasta, domnitorul, împreună cu Hrisant, doreau să
ofere culturii societăţii româneşti o orientare care să implice atât folosirea
influenţelor culturale occidentale, cât şi păstrarea învăţăturilor Bisericii
Ortodoxe.34 Buna colaborare dintre domnitor şi Biserică a dus la înfăptuirea
unei opere educaţionale care avea să depăşească mult graniţele ţării.
În cadrul studiilor erau prevăzute trei cicluri în care predau trei
profesori. Era un proces ascendent ce începea cu cel de-al treilea profesor,
cel inferior, care preda în primul ciclu. Acum se predau cunoştinţele de
scris, citit, socotit, gramatică (după lucrarea lui Lascaris), folosindu-se
operele lui Hrysoloras, Cato, Fochilidis, Pitagora, miturile lui Esop, laudele
lui Agapet, Epistolele lui Teofilact Simocatis şi ale lui Homer, canoanele
celor douăsprezece sărbători.35
Cel de-al doilea profesor îşi desfăşura activitatea în ciclul secund şi
avea de predat şi interpretat texte din marii autori ai clasicismului grec:
Socrate, Sofocle, Euripide, scrisorile lui Synesie, poeziile lui Pindar,
discursurile lui Demonstene, istoriile lui Xenofon, Plutarh, Tucidide,
precum şi omiliile Sf. Grigorie de Nazianz.36
În ciclul al treilea, cel dintâi profesor, care era şi directorul şcolii,
preda la un nivel superior, materiile fiind mai grele şi mai complexe. Acum
se învăţa: logica, retorica, fizica, despre cer, despre naştere şi pieire, despre
suflet şi metafizica şi se citea din Sfintele Evanghelii şi Faptele
Apostolilor.37 Putem observa că pregătirea elevilor implica un proces

şi atribuţiile celor trei dascăli. Vezi: ELENA GRIGORIU, Istoricul Academiei Domneşti de
la Sf. Sava, p. 23.
33
ŞTEFAN IONESCU, Epoca brâncovenească..., p. 153. Baza programului de învăţământ
era filozofia neoaristotelică în interpretarea lui Teofil Coridaleu. Format la Padova,
cursurile lui (de logică, fizică, retorică, poetică, despre naştere şi pieire, despre cer
(astronomie), despre suflet (psihologie), metafizică) s-au păstrat la Bucureşti şi Iaşi în peste
150 de copii de manuscrise, cele mai multe provenind dintre caietele de studii ale elevilor
celor două Academii. Vezi: ION IONAŞCU, „Activitatea de început a Academiei
domneşti...”, p. 127.
34
GHEORGHE CRONŢ, „Începuturile Academiei domneşti din Bucureşti”, p. 21.
35
HURMUZAKI, Documente..., XIV/1, p. 393.
36
HURMUZAKI, Documente..., XIV/1, p. 393.
37
„Dimineaţa să se tălmăcească două cărţi, logica, împreună şi cu lecţia despre cer, ori
fizica şi cea despre suflet, ori retorica şi metafizica, dar nu aceloraşi ucenici amândouă, ci
celor mai înaintaţi în cele mai înalte, iar celor mai neisprăviţi cele mai de jos; căci nu se va
preda celor ce n-au ieşit încă din fizică lucrurile metafizice, ci acei care învaţă şi fizica,
acelora li se va tălmăci despre naştere şi pieire, şi aşa mai departe în cele două clase ale
ucenicilor va preda şi ştiinţele”. Un element nou, caracteristic universităţilor occidentale,
apare şi la Academia de la Sf. Sava şi anume disputa: „Iar celor ce se îndeletnicesc cu
lucrurile filosofice să li se poruncească a face repetiţii şi dictări ale ştiinţelor răsăritene, şi să
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gradual în care aceştia începeau studiile de la regulile de bază cu cel de-al
treilea profesor, apoi treceau la cel de-al doilea şi numai după ce îşi însuşeau
bine cunoştinţele predate în aceste prime cicluri continuau cursurile mai
avansate cu primul dascăl.
De precizat faptul că tot în cadrul reorganizării Academiei domneşti
din 1707, deşi nu este specificat în mod concret în planul cadru al
patriarhului Hrisant, Constantin vodă a înfiinţat şi o catedră pentru predarea
medicinii. Victor Papacostea38 şi Nicolae Vătămanu39 confirmă această
ipoteză, bazându-se oarecum şi pe afirmaţiile lui Alexandru Helladius care
afirmă cu certitudine acest aspect.40 Totodată, un alt curs care nu apare în
planul cadru al Academiei, dar cu siguranţă a fost predat, a fost şi cel de
geografie.41
Dacă privim cu atenţie la această programă şcolară iniţiată de
patriarhul Ierusalimului, fără să fie înlăturate întru totul materiile
teologice,42 se propunea un învăţământ axat spre disciplinele ştiinţifice şi
filozofice, cu materii de studiu asemănătoare acelora ce le întâlnim la
Academia patriarhiei din Constantinopol sau în programa unor universităţi
occidentale, cu precădere a aceleia din Padova, pe care a frecventat-o însuşi
patriarhul Hrisant.43
Academia domnească de la Sf. Sava a constituit o grijă permanentă
pentru voievodul Brâncoveanu.44 El o considera ca fiind „o şcoală înaltă de
dialogheze, vorbind unul împotriva celuilalt şi dezlegând antitezele, propuse între sine ori de
învăţători, prin silogisme şi entimeme”: HURMUZAKI, Documente..., XIV/1, pp. 392, 393.
38
„Programele (Academiei domneşti) au instaurat în viaţa societăţii româneşti, într-o formă
oficială, de stat, cultul pentru clasicismul greco-roman, pentru disciplinele filozofice şi,
după unele izvoare, chiar pentru medicină”: VICTOR PAPACOSTEA, „Doi bursieri ai lui
Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti”, p. 331.
39
NICOLAE VĂTĂMANU, De la începuturile medicinei româneşti, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1966, pp. 220-237; NICOLAE VĂTĂMANU, Dohtori şi pătimaşi (până la
1800), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 64-67.
40
Al. HELLADIUS, Status praenses Ecclesiae graecae, Altdorf, 1715, p. 17: „Medicina
studia in his Gymnasiis vel Universitatulis ut ita loquor in Bucurestium excipis, plane
ignorantur”. Prezenţa cursului de medicină printre materiile de curs n-ar trebui să ne
surprindă întrucât era în tradiţia vremii ca la şcolile superioare, cum ar fi Universitatea de la
Padova sau Academia patriarhală de la Constantinopol, să se predea şi această materie. Cf.
ŞTEFAN IONESCU, Epoca brâncovenească..., p. 155.
41
NICOLAE VĂTĂMANU, De la începuturile medicinei româneşti, p. 219.
42
Despre materiile teologice predate la Academia domnească, a se vedea: Pr. VIOREL
IONIŢĂ, „Elemente de învăţământ teologic la Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi”,
în: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, (Serie Nouă), Teologie,
Tomul I, 1992, pp. 111-119.
43
GHEORGHE CRONŢ, „Începuturile Academiei domneşti din Bucureşti”, p. 22.
44
Imediat după ce a fost întocmită programa de învăţământ se impunea şi stabilirea
remuneraţiei profesorilor care activau la şcoala domnească. Astfel, domnul Brâncoveanu dă
un hrisov care lămureşte acest aspect. Profesorului de filozofie, care era şi directorul şcolii,
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obşte, pentru şcolarii localnici şi străini”.45 Tocmai de aceea a dorit ca cei
însărcinaţi cu educarea spudeilor să fie personalităţi remarcabile şi bine
pregătite. Acest deziderat a fost îndeplinit căci dacă privim la corpul
didactic al Academiei de la Bucureşti putem remarca numeroase
personalităţi ale epocii, atât străini, cât şi români.46 Grija domnitorului, buna
rânduială, precum şi interesul deosebit al acestor profesori fac din şcoala de
la Bucureşti o înaltă instituţie de învăţământ, recunoscută atât pe plan intern,
cât şi extern.47
La Academia domnească au învăţat nu numai fiii voievodului sau fii
de boieri, ci şi copii care proveneau din familii modeste,48 precum şi

îi era acordată suma de 200 de lei, iar cel de-al doilea profesor primea 100 lei. Aceşti bani
proveneau din dobânda sumei de 30000 de taleri depuşi de Brâncoveanu la banca Zecca din
Veneţia. La rândul său, Hrisant Notara, în august 1707, întăreşte hrisovul domnesc printr-o
gramată patriarhală în care precizează că doar o parte din dobânda plătită de banca
veneţiană – deci nu toată suma sau toată dobânda, aşa cum fac referire unii cercetători – era
atribuită corpului didactic al Academiei. Totodată, îngrijindu-se de elevii străini şi de cei cu
o situaţie materială precară, domnitorul dispune, printr-un alt hrisov, ca 50 de lei din vama
bălţii Greaca să fie acordaţi anual acestor elevi. A se vedea: HURMUZAKI, Documente...,
XIV/1, pp. 390-395; ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, Academiile Domneşti din
Bucureşti şi Iaşi, p. 34.
45
HURMUZAKI, Documente..., XIV/1, p. 394.
46
CONSTANTIN ERBICEANU, Cronicarii greci carii au scris despre Români în epoca
fanariotă, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1888, pp. XXIV-XXVII; C.
ERBICEANU, „Bărbaţii culţi, greci şi români şi profesorii din Academiile de Iaşi şi
Bucureşti din epoca zisă fanariotă”, în: Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
Istorice, seria II, tom XXVII, 1905, pp. 143-154.
47
De pildă, doctorul Alexandru Helladius, important om de cultură al vremii, care luase
contact cu multe centre universitare europene, remarca, după vizita de la Bucureşti din
1713, că instituţia românească de învăţământ din Ţara Românească merită pe deplin
numele de Academie, acolo învăţând între 150-200 de spudei. Cf. Al. Helladius, Status
praenses Ecclesiae graecae, p. 17. Titulatura de „Academie” atribuită înaltei instituţii
culturale bucureştene apare chiar în câteva tipărituri brâncoveneşti. Un poet grec, Teodosie,
printr-o epigramă din 1702, aduce elogii domnitorului Brâncoveanu, că prin această
„Academie” a redeşteptat studiile elenice. Vezi: N. IORGA, „Ceva din legăturile domniilor
româneşti cu Ierusalimul”, în: Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice,
seria III, tom XIII, 1932, pp. 117-118.
48
Deşi învăţământul de la Academia domnească era gratuit (nicăieri în documentele
timpului nu se găseşte vreo referire de taxă de studiu), totuşi, numeroşi elevi o duceau greu
datorită situaţiei financiare a familiilor din care proveneau. De multe ori ei se împărţeau
între studiu şi munca prestată ca slugi în casele boierilor. Această stare de lucruri îngreuna
succesul acestor copii, fapt remarcat de directorul Academiei, Marcu Porphyropoulos, care,
într-o scrisoare adresată la 12 martie 1710 patriarhului Hrisant, deplânge această situaţie:
„sărăcia diminuează o parte din succes (...) din cauza sărăciei elevii nu se pot stabili (...) Cei
mai mulţi dintre elevii de acum sunt robiţi în casele boiereşti şi abia învaţă două luni pe
an”. Vezi: RADU ŞTEFAN VERGATTI, „Câte ceva despre evoluţia...”, p. 86.
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numeroşi elevi străini.49 Limba de predare era greaca,50 însă în gramata
patriarhală se prevedea să se predea şi „în limba obştii”,51 adică în limba
română. Acest lucru a facilitat înţelegerea mai uşoară a cursurilor pentru
elevii români care nu erau întru totul familiarizaţi cu limba greacă.
După reorganizarea din 1707, Academia domnească de la Bucureşti
a funcţionat cu unele intermitenţe cauzate de vitregia vremurilor, dar şi din
cauza lipsei fondurilor.52 Cu toate acestea, ea îşi urma cursul firesc şi chiar
se încearcă o îmbunătăţire constantă a modului de organizare. În 1713,
profesorul Marcu Porphyropoulos dându-şi seama că sunt necesare unele
schimbări în ceea ce priveşte organizarea, împreună cu profesorul Ioan
Avramios, cunoscător al învăţământului superior din Veneţia şi Padova,
propune o reformare a programelor de studiu. Se trece la treabă şi după
întocmirea documentaţiei necesare, Ioan Avramios, cu acordul lui
Brâncoveanu, pleacă la Istanbul pentru a prezenta şi a obţine avizul
patriarhului Hrisant Notara în ceea ce priveşte planul lor de reorganizare.53
Întrucât în ţară lucrurile se precipită, domnul Brâncoveanu fiind mazilit,
ideea de reformare a Academiei cade în sarcina profesorului Marcu, care
avea girul noului domnitor Ştefan Cantacuzino (1714-1716). Tocmai de
aceea, la 24 aprilie 1714, directorul Academiei scrie lui Hrisant că-i va
trimite spre avizare hrisovul domnesc prin care se încerca reformarea
şcolii.54 Lucrurile aşa se întâmplă, patriarhul Ierusalimului dând acordul
49

ION IONAŞCU, „Activitatea de început a Academiei domneşti...”, p. 119; VICTOR
PAPACOSTEA, „Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti”, p. 332. Din
păcate, de-a lungul timpului nu s-au păstrat matricole sau cataloage care să ne indice cu
exactitate elevii care au învăţat în această perioadă la Academia domnească. Totuşi, numele
unora dintre ei îl cunoaştem din însemnările făcute de aceştia pe unele manuale sau din
caietele lor de note. Vezi: ION IONAŞCU, „Activitatea de început a Academiei
domneşti...”, p. 119, nota 2.
50
N. CARTOJAN, Istoria literaturii române vechi, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980, pp. 166,
374; N. IORGA, Roumains et grecs au cours des siècles, Imprimerie „Cultura Neamului
Românesc”, Bucureşti, 1921, p. 47; N. IORGA, Influences étrangères sur la nation
roumaine, Librairie Universitaire, Paris, 1923, p. 88. N. IORGA, Istoria literaturii
româneşti. Introducere sintetică, ediţie îngrijită, note şi indici de Rodica Rotaru, Ed.
Minerva, Bucureşti, 1985, p. 109. „Nici nu se putea închipui pe atunci, chiar la noi, altă
limbă de predare. Greaca a fost în Orientul stăpânit atâtea veacuri de civilizaţia Bizanţului
ceea ce a fost latina pentru popoarele din Apus”. Cf. N. BĂNESCU, „Academia”
grecească din Bucureşti şi Şcoala lui Gheorghe Lazăr, Cluj, 1925, p. 4.
51
HURMUZAKI, Documente..., XIV/1, p. 394.
52
ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, Academiile Domneşti din Bucureşti şi Iaşi, p. 36.
53
HURMUZAKI, Documente..., XIV/1, p. 542; RADU ŞTEFAN VERGATTI, „Câte ceva
despre evoluţia...”, p. 90; ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, Academiile Domneşti din
Bucureşti şi Iaşi, p. 36.
54
HURMUZAKI, Documente..., XIV/1, pp. 597-598; RADU ŞTEFAN VERGATTI, „Câte
ceva despre evoluţia...”, p. 90; ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, Academiile Domneşti
din Bucureşti şi Iaşi, p. 36.
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necesar, el aducându-şi şi de data aceasta contribuţia la reorganizarea
învăţământului românesc prin încrederea ce i-o acorda atât directorul şcolii,
cât şi noul domnitor care urcase pe tronul Ţării Româneşti.
În timpul războiului austro-turc Academia şi-a întrerupt activitatea.
Încercări de redeschidere sunt în 1718, când patriarhul Hrisant Notara îl
impulsionează pe mitropolitul Mitrofan (1716-1719) în această privinţă. Din
cauza stării de sănătate acesta amână redeschiderea şcolii până în 1719 (18
ianuarie) când îl anunţă pe Hrisant de reluarea cursurilor. Îl informează că
Gheorghe din Trapezunt este profesorul principal, că se predă gramatica şi
filosofia şi îl invită la faţa locului pentru a constata progresele şi a da sfaturi
în organizare.55 Cu aceste evenimente se încheie o etapă din evoluţia
Academiei domneşti de la Bucureşti, urmând ca în anii următori ea să-şi
continue firescul parcurs ce o recomanda ca o înaltă instituţie educaţională.
Concluzii
Din cele prezentate putem observa că în primii ani ai secolului al
XVIII-lea învăţământul superior din Ţările Române luase un avânt
remarcabil, acest fapt datorându-se implicării directe a domnitorului
Constantin Brâncoveanu şi a patriarhului Ierusalimului, Hrisant Notara. Cu
sediul în incinta Bisericii şi reorganizată de un înalt ierarh ortodox,
Academia domnească de la Bucureşti „ajunsese una dintre cele mai
însemnate şcoli ale lumii răsăritene. Ea a pus principatul muntean sub
raportul învăţământului, şi în general al culturii intelectuale, la un nivel
european”.56 Buna organizare, gratuitatea cursurilor, programele de studiu,
precum şi prezenţa a numeroşi profesori recunoscuţi internaţional, fac din
capitala munteană centrul intelectual al lumii balcanice şi al Orientului
Apropiat, Ţara Românească luând, sub raportul învăţământului, locul
Constantinopolului.57 În felul acesta, învăţământul din ţara noastră, puternic
influenţat de sistemul educaţional european, putea fi asemănat fără rezerve
cu cel al marilor Universităţi din Occident.
Abstract: The Role of Church in The Reorganization of Higher
Education in Wallachia. Bucharest Princely Academy at the Beginning of
XVIII Century
The beginning of the XVIII century represented for Wallachia, from a
cultural point of view, a period of renewal and continuous development.
During this period we will see a remarkable progress of the Princely
55

ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, Academiile Domneşti din Bucureşti şi Iaşi, pp. 36-37.
VICTOR PAPACOSTEA, „Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti”,
p. 331.
57
VICTOR PAPACOSTEA, „Doi bursieri ai lui Petru cel Mare la şcolile din Bucureşti”,
p. 332.
56
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Academy in Sfântul Sava due to the reorganization accomplished in 1707 by
Ruler Constantin Brâncoveanu with the support and direct involvement of a
high church personality, Hrisant Notara, patriarch of Jerusalem.
The intense and good collaboration between the Ruler and the
Church led to the recognition of the Princely Academy as one of the most
significant schools of the Eastern and Western world. From educational and
intellectual cultural point of view, it brought the Wallachia Principality to
the highest peaks. The renowned teachers who worked here, the wellorganized study materials, the free courses and the good organization made
our school an intellectual center of the Balkan world and the Middle East,
making it easy to compare with the great universities in the West.
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI
Trepte duhovniceşti spre „Întunericul luminos”.
Din opera epistolată a monahului sirian Ioan Sabba de
Dalyatha (Scrisorile XLI, XLVIII şi XLIX)
Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1
În adâncul existenţei sale, omul îl caută pe Dumnezeu, dorind „să-L
atingă şi să strige: Este!”. La această chemare, Creatorul răspunde, făcânduse ecou al rugăciunii rostite cu buzele, înţeleasă cu mintea şi pogorâtă în
inimă. Aceste întâlniri de taină, aproape inexprimabile în cuvinte, sunt totuşi
pastelat descrise de cei mai mari temerari ai spiritului. Între ei se numără cu
siguranţă şi Ioan Sabba de Dalyatha, mistic sirian de secol VIII, autor al
unei opere de geniu, încă netradusă în literatura noastră teologică. Asupra
personalităţii sale, dar şi a operei pe care ne-a lăsat-o moştenire am stăruit
vreme de trei ani plini, descoperind pas cu pas fascinaţia mesajului pe care
părintele sirian l-a împodobit în halmida nevoinţelor sale duhovniceşti. De
aici, îndrăznim să spunem că smeritul monah din Muntele Dalytha se aşează
între părinţii de seamă ai Orientului, cumulând în sine învăţătura înaintaşilor
săi şi făcând din ea moştenire nestinsă pentru viaţa Bisericii.2
Traducerea de mai jos completează ultima parte a Lucrării sale
Epistolare, urmând să vadă în curând lumina tiparului, pentru prima dată în
limba română, într-un corpus unitar, la Editura Mitropolia Olteniei. Textul
însumează trei „Apendice”, echivalate de marele profesor şi traducător al
părintelui sirian, Robert Beulay, Scrisorilor: XLI, XLVIII şi XLIX.3
Înaintea acestor adâncimi duhovniceşti, în calitate de traducător, nu
pot să-mi exprim decât uimirea unor descoperiri de care Dumnezeu m-a
învrednicit prin acest Părinte. Bucuria este astfel şi mai mare atunci când ele
se împart în chip comunitar, prin slovă şi teologie, scoţând la lumină în
forma „Întunericului Luminos” comoară de învăţătură duhovnicească.
Pentru descoperirea acestui mare mistic al teologiei siriace şi a învăţăturilor
sale, precum şi pentru aşezarea sa în preocupările noastre de cercetare,
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
Vezi: SEBASTIAN P. BROCK, Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de azi, traducere din
limba engleză de Arhid. lect. dr. Ioniţă Apostolache şi Prof. Hermina Maria Apostolache,
Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, Ioan de Dalyatha (Ioan Saba), 66*.
3
JEAN DE DALYATHA, La Collection des Lettres de Jean de Dalyatha, Édition Critique
du texte syriaque inédite, traduction franҫaise, introduction et notes par Robert Beulay, en
PO, T. XXXIX - 39, Fascicule III, No. 180, Brepols, Turnhout/Belgique, 1978.
2
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aducem mulţumire în mod deosebit Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ale cărui poveţe, încurajări
şi lucrări teologice au ţinut aprinsă în noi chemarea şi dragostea pentru
Mistica Ortodoxă.
Apendice I:
Scrisoarea a XLI-a4
1. Luaţi har şi rugaţi-vă pentru mine. În tovărăşia blândeţii,5 urcaţi pe
vârful muntelui6 şi priviţi cu dorinţă spre Marea Vieţii, din care se despart
mici izvoare, care adapă pe secerătorii pe care Stăpânul secerişului i-a
tocmit pentru seceriş.7 Slăviţi (pe Dumnezeu) şi ridicaţi spre Dânsul lauda
voastră, ca fluviile să nu se întoarcă şi să se verse în Ghionul lor obişnuit.8
Ferice de acesta, când Marea va îneca patimile sale. Dar vai de cel nedrept,
care se împrumută permanent şi nu-şi aminteşte de plata datoriei sale.9
2. Fericit este cel ce iubeşte să-şi plătească datoria, achitând totodată
şi pe cea a nedreptăţilor din viaţa sa! Căci împrumuturile nedrepte vor fi ele
însele achitate de dânsul: în ceasul în care el însuşi nu va mai fi îndatorat, va
plăti în continuare şi pentru datoriile celor slabi! Acela care va fi în stare să
le poarte, va lua putere de la Dumnezeu, Cel ce poate să întărească pe
oricine nu are de la sine putere! Acela care va fi în stare de aceasta, oare nu
de la Cel care este în stare să dea putere la tot omul şi-a dobândit tăria sa?
Aşa se face că cel râvnitor, care a primit recoltă bogată, nu-şi umple numai
aria sa, ci ajută deopotrivă şi pe cei săraci, la vreme de lipsă. Grânarele sale
vor fi totdeauna pline de tot binele, şi ariile sale lăuntrice se vor umple de

4

Paternitatea acestei scrisori este oarecum îndoielnică, negăsindu-se decât în manuscrisele
B şi C (unde apare sub numărul 41 şi 43) şi în versiunea arabă a textului (cu nr. 39).
5
Este vorba negreşit de Moise, adesea menţionat în literatura ascetică drept model de
blândeţe (cf. Num. 12, 3).
6
Cf. Ieşire 19, 20: „Deci, fiind pogorât Domnul pe Muntele Sinai, pe vârful muntelui, a
chemat Domnul pe Moise în vârful muntelui şi s-a suit Moise acolo”.
7
Cf. Mt. 9, 38: „Rugaţi, deci, pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul
Său”.
8
Cele două fluvii biblice, Ghionul şi Nilul (cf. Fac. 2, 13) sunt menţionate şi în „Capetele”
lui Evagrie (I, 83), unde se arată că nu trebuie băut apă din ele (cf. Ier. 2, 18: „Şi acum
pentru ce ai luat drumul Egiptului, ca să bei apă din Nil? Şi pentru ce ţi-ai luat drumul spre
Asiria, ca să bei apă din râul ei? Lepădarea ta de credinţă te va pedepsi şi răutatea ta te va
mustra. Înţelege şi vezi cât e de rău şi de amar de a părăsi pe Domnul Dumnezeul tău şi de a
nu mai avea nicio teamă de Mine, zice Domnul Dumnezeul puterilor”), evidenţiind
metaforic închinarea la idoli. În consecinţă, amintirea acestui fluviu de misticul sirian se
face cu sens peiorativ. „Poate că apele care se varsă în Ghion sunt patimile şi Ghionul este
dorinţa pasională” (ROBERT BEULAY, PO 39, p. 499, nota 5).
9
Este vorba aici despre cel ce nu-şi aminteşte să împlinească plata datoriilor sale, aducând
slavă lui Dumnezeu.

256

bogăţie şi cei care vor mânca pâinea sa se vor sătura de grăsime.10 Bucuria
nu-i va ocoli pe cei care vor bea paharul său şi din roadele holdelor sale se
vor desfăta totdeauna.
3. Minunează-te, frate al meu, că aceste lucruri ţi s-au mărturisit din
gura unui mut. Nu, nu te mira! Căci e lucrarea Celui ce aşează degetele Sale
în urechile gângavului şi care Se atinge de limba sa.11 Şi dacă spui: „Această
scrisoare este necurată!”, să ştii că nu este nicidecum aşa. Cu toată că a
alcătuit-o o făptură necurată, Dumnezeu este Acela care goneşte demonii,
care au făcut-o a se scrie.
Apendice II:
Scrisoarea a XLVIII-a12
Unuia dintre fraţii harnici, despre diferitele lucrări ale harului
dumnezeiesc, care se petrec la nevoitori/asceţi. Cititorule, trage-ţi sufletul!
1. Am desluşit, o, nevoitorule harnic, tainele care erau ascunse în
epistola ta şi sufletul meu s-a umplut de bucurie şi de o veselie nespusă.
2. Mi-ai scris: „Văd uneori soarele urcând la amiază, dar cerul este
plin de stele, a căror lumină o ascunde pe cea a soarelui, în aşa fel încât
acesta nu mai este vizibil. Apoi văd soarele fără stele, în aşa fel încât lumina
sa ascunde pe cea a frumuseţii stelelor, care (la rândul lor) nu-mi mai apar în
vedere. Altă dată, văd lumina stelelor, fără să o văd pe cea a soarelui. Şi
câteodată văd discul lunii, înconjurat şi plin de stele, astfel că în alte dăţi îl
văd golit de acestea şi ţinându-se singur (izolat)”.13
3. Tu te îndoieşti de toate acestea şi te întrebi dacă nu cumva vei găsi
acolo ceva care să nu fie adevărat, după cum am desluşit din citirea scrisorii
tale. La rândul tău, mă rogi să scriu despre tainele acestor lucrări, într-o
scrisoare pe care să ţi-o trimit. Pentru mine, o, preascumpul meu, văzând
smerenia ta, mă plec înaintea Bunătăţii tale şi, pornind de la puţinele
experienţe pe care eu însumi le-am avut, şi de la altele de care am auzit de la
alţii că ar fi adevărate, şi în care e cu putinţă să ne încredem, cu privire la
taine precum acestea, scriu Bunătăţii tale spre povaţă şi învăţătură.

10

Cf. Ps. 62, 6: „Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu şi cu buze de bucurie Te
va lăuda gura mea”.
11
Cf. Mc. 7, 32-33: „Şi I-au adus un surd, care era şi gângav, şi L-au rugat ca să-Şi pună
mâna peste el. Şi luându-l din mulţime, la o parte, Şi-a pus degetele în urechile lui, şi
scuipând, s-a atins de limba lui”.
12
Urmând numerotarea scrisorilor lui Ioan de Dalyatha în colecţia de texte din
manuscrisele H, M şi L, părintele Beulay crede că această epistolă ar aparţine în fapt lui
Iosif Hazzaya (vezi PO 39, p. 44).
13
Vezi aici însemnările lui Evagrie, despre cei doi luminători spirituali: Capetele gnostice,
II, 9.
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4. În inima curată şi în mintea care a ajuns la treapta Limpezimii
(Clarităţii), nenumărate sunt lucrările harului dumnezeiesc. În acest fel, toate
lucrările despre care mi-ai scris corespund celor trei trepte, în care se află
înţelepciunea cunoaşterii (duhovniceşti).14 Prima este cea a Curăţiei
(Puritatea) fără pasibilitate a sufletului; cea de a doua este Limpezimea
(Claritatea) minţii; cât despre cea de a treia, lucrările ei sunt aşezate pe un
nivel mult mai înalt decât Curăţia şi Limpezimea.
5. Cu privire la ceea ce ai spus, că vezi uneori soarele ridicându-se la
amiază şi că cerul este plin de stele, a căror lumină e mai puternică decât a
soarelui, această lucrare este una mai presus decât cea a Curăţiei şi
Limpezimii, căci ea este o viziune a luminii Preasfintei Treimi. Cât despre
stelele care-ţi apar în acest loc şi a căror putere este mai mare decât lumina
soarelui, acestea sunt raţiunile Lumii celei noi, raţiuni care, datorită
subţirimii (subtilităţii) lor, nu se pot exprima în cuvinte. Ele sunt pur şi
simplu luminate de soare şi numai prin lumina lor, soarele se descoperă
raţiunii (intelectului).15 În momentul acela, cu adevărat, discul său (el
însuşi), care este preînchipuirea Mântuitorului nostru, nu se face văzut,
pentru că raţiunea este cuprinsă de uimire, prin vederea luminii stelelor,
acestea fiind, în momentul acela, substratul16 vederii soarelui pe
firmamentul inimii.
6. Cât despre ceea ce ai spus, că vezi soarele fără stele, pentru că
frumuseţea luminii sale le domină şi se fac nevăzute în ceasul acela, această
lucrare este mai presus decât cea dintâi, întrucât aici este discul Soarelui
Dreptăţii, care apare în raţiune (minte). Şi aceasta rămâne atunci în
14

Cele trei trepte, despre care vorbeşte misticul sirian, nu trebuie înţelese ca etape, în cadrul
cărora primele două sunt parcurse odată pentru totdeauna (vezi aici R. Beulay, Joseph
Hazzaya, în Dictionnaire de Spiritualite, fasc. LVII, col. 1344). Între ele, Curăţia poate fi
socotită elementul fundamental, de la care se pleacă, generând mediul propice pentru
celelalte trepte duhovniceşti. Cu privire la numele atribuit acestor trepte, Beulay evidenţiază
faptul că „sunt împrumutate din mistica lui Ioan Singuraticul” (a se vedea aici P. HARB,
Doctrine Spirituelle de Jean le Solitaire (Jean d’Apamee), în Parole de l’Oriente, II, 2
(1971), p. 241.
15
Traducătorul francez foloseşte aici termenul de „intellect”, pe care îl putem traduce, prin
„raţiune, minte, sau intelect”.
16
O cauză a vederii soarelui, sau mai bine-zis o oglindă în care soarele străluceşte, pentru
ca mai apoi să se pogoare duhovniceşte în adâncul inimii. În Liturghia Ortodoxă aceste
înţelesuri duhovniceşti se descoperă prin cuvintele „Unul (e) Sfânt, unul (e) Domn: Iisus
Hristos”. Din ele se desprinde dorinţa adâncă de sfinţenie a celor ce iau parte la Taina
Euharistică. Întru aceasta, ei sunt gata să se socotească împreună părtaşi la sfinţenia
Mântuitorului Hristos, El fiind însă „Singurul Care, prin sfinţenia Sa desăvârşită, a adus
Tatălui slava ce I se cuvenea” (vezi aici SFÂNTUL NICOLAE CABASILA, Tâlcuirea
Dumnezeieştii Liturghii, traducere din limba greacă de Pr. prof. dr. Ene Branişte, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1946, Cap. 36, p. 87-88; Pr. Prof. Dr. ENE BRANIŞTE, Liturgica
specială pentru facultăţile de teologie, ediţia a IV-a, Ed. Lumea, Bucureşti, 2005, p. 261).
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uimire/extaz, în aşa fel încât nicio raţiune nu se mişcă într-însa, nici în
Iconomia Domnului nostru, nici în Lumea cea nouă. Însă lumina slavei
Domnului nostru este cea care străluceşte raţiunea (apare în minte).
7. Aceste două lucrări descoperă locul mai înalt decât întreaga fire
omenească.17
Despre cea de-a doua lucrare a harului dumnezeiesc asupra raţiunii
(minţii)
8. Stelele despre care vorbeşti, frate al meu, văd fără lumina soarelui
locul în care aceasta (lumina) se naşte şi pe acela al Curăţiei: acest loc, pe
care-l numim „impasibilitatea/ nepătimirea sufletului”. Aceste stele sunt
raţiunile sădite în firea făpturilor.18 Şi ceea ce face ca ele să lucreze
înlăuntrul raţiunii este citirea Cărţilor, însoţită de învăţătura primită de la
ceilalţi şi de la Îngerul păzitor. Pe scurt, aceste stele sunt lucrarea seminţelor
fireşti/naturale,19 ceea ce Părinţii noştri numesc „contemplaţia naturală
secundă”. În acest loc, discul solar nu apare, ci numai lumina sa.
Despre cea de-a treia lucrare a harului dumnezeiesc asupra raţiunii
9. În ceea ce priveşte luna, despre care spui că discul ei se arată
uneori înconjurat de stele, aceasta este contemplarea necorporală,20 care
apare în locul Limpezimii. Şi stelele de care ea se înconjoară sunt lucrarea
celui de-al doilea înţeles al sufletului,21 care primeşte de la acestea raţiunile
cunoştinţei. În momentul acela începe lucrarea pentru prima treaptă a
vederii duhovniceşti a sufletului şi pentru cea de a doua. Căci pe prima
treaptă se descoperă vederea luminii discului (selenar), de vreme ce stelele
sunt lucrări ce se regăsesc în cea de-a doua.22
10. Şi în celălalt moment, când vezi discul selenar dezbrăcat de stele,
atunci contemplarea se oferă fără raţiune vederii intelectului/minţii: adică nu
există lucrare pentru cel de al doilea sens, ci numai pentru primul. Astfel,

17

Mai înalt decât Limpezimea, care pecetluieşte întoarcerea firii omeneşti la starea ei
originală (ROBERT BEULAY, „Joseph Hazzaya”, în Dictionnaire de Spiritualite, col.
1345).
18
EVAGRIE, Capetele Gnostice, III, 21.
19
Înclinaţiile omului spre bine, care fac posibil ca firea umană să fie restaurată, nefiind
nimicite de păcatul originar (cf. EVAGRIE, Capetele Gnostice, I, 40).
20
„Luna inteligibilă, spune Evagrie, este natura văzută/palpabilă, care este luminată de
Soarele Dreptăţii” (EVAGRIE, Capetele Gnostice, III, 52).
21
„Auzul” sufletului.
22
„Autorul pare a lăsa să se înţeleagă că raţiunile descoperite din vederea îngerilor au
pentru auzul omenesc sunetul laudei îngereşti” (ROBERT BEULAY, Scrisoarea 49, în PO
39, p. 505, nota 15).
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lucrarea în care discul lunii este înconjurat de stele este cu mult mai înaltă
decât cea în care luna este dezbrăcată de acestea.23
11. În plus, intelectul apare în primul loc24 îmbrăcat în lumina fără
formă. În cel de al doilea, vederea care se dăruieşte sufletului devine o
vedere de foc. Însă în cel de-al treilea loc, intelectul, în momentul
rugăciunii, apare înconjurat de o lumină asemănătoare celei de cristal. Este
ceea ce Părinţii noştri numesc „locul Limpezimii”.
12. Mai mult decât atât, o, preaiubite al sufletului meu, se ajunge de
asemenea ca în momentul rugăciunii, sufletul să se asemene safirului, sau
culorii înaltului cerului şi această vedere este cu putinţă în loc pământesc.
Altă dată, integritatea intelectului apare amestecată de lumină şi de foc, fiind
o viziune care se descoperă în locul/pe treapta Limpezimii duhovniceşti. În
fine, integritatea intelectului apare la ceasul rugăciunii, asemenea luminii
soarelui şi această vedere este specifică locului celui mai presus de fire.
Despre aceasta vorbeşte Evagrie: „Intelectul, spune el, merge uneori spre o
altă raţiune şi contemplare, apoi, în vederea contemplativă, el se ridică întru
cele ale luminii fără formă”.
13. Atunci când toate aceste daruri se rânduiesc în raţiunea ta, să ştii
că te afli în locul Limpezimii, pe care Părinţii noştri îl numesc „Pământul
promis”. Prima descoperire corespunde vederii, „contemplării realităţilor
corporale/ trupeşti”, care se leagă de vederea Curăţiei. Cea care este
amestecată de lumină şi de foc, este vederea locului Limpezimii, căreia îi
corespunde vederea „contemplaţiei necorporale/ netrupeşti”, de vreme ce
vederea singuraticului este cea a luminii Preasfintei Treimi.
14. Vezi atunci, preaiubitul meu, în măsura în care se descoperă
tainele acestor lucrări, noi ţi le-am descoperit. Însă sunt multe alte lucrări ale
harului, care se desfăşoară în suflet şi care nu pot fi nicidecum exprimate în
scris. Singurul lucru (pe care îl putem spune despre aceasta) este că oricine
se curăţeşte de patimi, primeşte (aceste daruri) în sufletul său. Tu atunci, o,
al nostru drag prieten, dobândeşte smerenia şi dragostea, (câştigă pentru
tine) postul, rugăciunea şi privegherea de toată noapte, precum şi credinţa şi
pocăinţa în apăsări şi roagă-te Domnului nostru să facă din tine liman de
dragoste şi sălaş al darurilor şi lucrărilor Sale. Roagă-te de asemenea cu
dragoste pentru noi, până în ceasul în care Stăpânul va pune lutul nostru în
cuptorul Său, după voia Sa. Amin.

23

Sub aceeaşi înţelegere ca şi Ioan de Dalyatha, se ajunge la concluzia că participarea
nevoitorului la lauda îngerească reprezintă încoronarea vederii sale duhovniceşti (IOAN DE
DALYATHA, Homelie sur la contemplation, vat. 124, ff. 306 a, 307a).
24
Unde a văzut discul solar.
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Apendice III:
Scrisoarea a XLIX-a
Altă scrisoare adresată unuia dintre prietenii săi, de asemenea
despre lucrările produse de har. Cititorule, înţelege, minunează-te şi laudă
pe Iisus Domnul nostru!
1. Binecuvântat fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,
care a descoperit în inima noastră taina dragostei Sale şi a făcut să se ridice
în înţelepciunea noastră lumina înţelegerii harului Său!
2. Am auzit de la tine, omule al lui Dumnezeu, despre fraţii
preaiubiţi care au venit după noi, că ai multă dragoste pentru noi în Domnul
nostru. Şi din citirea scrisorii tale, mi-am dat seama că aşa este. Iată de ce –
vezi de asemenea mărturia cea bună pe care ţi-o trimitem – am dorit să
amestec dragostea mea cu a ta şi să-ţi scriu despre cele pe care le-ai cerut de
la smerenia noastră.
3. Ştii, o, maestre al meu, că unele viziuni pe care le-ai avut sunt
adevărate/autentice, însă unele dintre ele nu sunt decât aparenţe pline de
înşelăciune, din cauza păcatului. De asemenea, pentru că locuieşti departe
de noi şi nu-ţi este uşor să vii alături de noi, am ţinut să te învăţ prin epistolă
despre vederea dată de aceste lucrări.
4. Tu ai spus: „Iau seama uneori la sufletul meu şi-mi dau seama că
niciun gând, fie el inspirat prin linişte, fie potrivnic, nu se trezeşte într-însul.
Însă intelectul se pogoară înlăuntrul sufletului, fără vreo lucrare şi fără să
şoptească măcar o mică laudă. Nu are nimic altceva, afară de o linişte care
stăpâneşte peste toate mişcările trupului şi sufletului, astfel că nu are poftă
nici de lectură, nici de cântatul psalmilor. Şi intelectul nu face decât să
primească înlăuntru o hrană din care se hrănesc trupurile”.
5. Atâta vreme cât intelectul se ţine în acest loc, o, frate al meu,
această stare este cu mult mai bună decât toate celelalte lucrări care se
produc în sufletul tău. Şi gnosticii spuneau că, atâta vreme cât se găseşte în
această stare, intelectul este hrănit în mod tainic de Duhul Sfânt, hrană prin
care însuşi trupul se susţine, în aşa fel încât nu mai are nevoie de cea
materială. Căci adâncirea/cufundarea25 pe care o cunoaşte intelectul în
această stare se aseamănă cu starea pe care a cunoscut-o Preafericitul Moise,
când s-a suit pe Muntele Sinai. De asemenea, atâta vreme cât eşti în această
stare, să nu doreşti nici lectura cărţilor sfinte, nici pravila Psaltirii, ci păzeşte
numai mintea ta în curăţie, adică nu te depărta nicidecum de linişte.26 Şi
25

Termenul poate fi interpretat mai curând baptismal. După Ioan Hazzaya, „botezul
intelectului/minţii” reprezintă „locuirea în Ierusalimul cel Ceresc” şi „locul cel mai înalt al
Limpezimii” (cf. JEAN HAZZAYA, în Dictionnaire de Spiritualite, col. 1347).
26
Ar putea fi vorba aici mai mult de „singurătate”, „care pare a fi opusă lui selya din
următorul paragraf, căci psalmodierea, lectura cărţilor sfinte şi mişcările trupului din
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dacă e cu putinţă, în zilele în care te găseşti în această stare, nu-ţi aminti de
nimeni şi nu asculta nici măcar glasul păsărilor.27 Ci intră în cămara ta
lăuntrică, închide-ţi toate uşile şi încrede-te în adevărul care lucrează în tine.
6. Când această stare se depărtează de la tine, ea este urmată de
starea lucrării gândurilor raţionale. Aici, păzeşte-te de demonul
destrăbălării. Atâta timp cât gândurile apar în intelect venind din interior,
păzeşte liniştea şi (ţine în ea) regula din starea de dinainte. Dar dacă
intelectul/mintea rătăceşte în urma gândurilor din afara lui, prin alcătuirea
de imagini şi de gânduri, atunci nu ţine seama de regula de dinainte şi reia
citirea psalmilor, citirea şi metaniile înaintea Sfintei Cruci. Într-armează-te
cu bărbăţie şi curaj şi nu lăsa mintea să iasă dincolo de poarta lăuntrică a
inimii, de teamă să nu-şi piardă viaţa, prin rătăcirea gândurilor.
7. După această stare a gândurilor vine o altă stare, dacă totuşi
mintea e păzită de rătăcirea gândurilor: aceea a dragostei de psalmodiere şi
lectură. Astfel, flacăra psalmodierii şi citirii cărţilor sfinte este atât de
arzătoare în lăuntrul inimii că, atât cât este cu putinţă, mintea, chiar şi atunci
când (nevoitorul) se aşează la masă pentru a mânca, se adună înaintea
psalmodierii şi a lecturii. În această stare se găseşte lucrarea slavei deşarte.
Scrutează de asemenea înţelepciunea ta şi vezi dacă în vremea slujirii tale şi
în timp ce citeşti, împlineşti aceasta pentru dragostea lui Dumnezeu, sau mai
cu seamă dacă în alt chip (raţional) le împlineşti de formă pe amândouă.
8. Apoi, de îndată după acest stadiu al psalmodierii şi lecturii, vine
un altul, dacă mintea s-a eliberat de gândul slavei deşarte: curgerea
lacrimilor şi prosternarea permanentă înaintea Crucii. Aceste lacrimi nu sunt
forţate şi voinţa nu poate nicidecum să le stăpânească, ci numai un foc
înconjoară sufletul pe dinăuntru, făcând ca trupul să verse lacrimi în afară.
Treapta acestor lacrimi reprezintă hotarul între Curăţie şi Limpezime. Ele
sunt aşezate mai sus de locul Curăţiei şi mai jos de cel al Limpezimii. În
acelaşi timp, ele fac ca mintea să intre în locul Limpezimii.
9. După ce lucrarea lacrimilor se consumă, începe în minte lucrarea
celor două Contemplări, adică cea a Judecăţii şi cea a Providenţei.28
Provenind din vederea lor, dragostea de oameni se declanşează în suflet,
laolaltă cu rugăciunea continuă de întoarcere a lor. Şi atâta vreme cât mintea
priveşte înlăuntrul ei, îi vede pe toţi după chipul lui Dumnezeu, după care au
fost creaţi.29 Acolo, în vederea care se desprinde din această stare, nu există

vremea rugăciunii, pot avea loc în singurătate” (cf. ROBERT BEULAY, PO 39, p. 511,
nota 6).
27
Cf. Cartea Paradisului, ed. E.A.W. Budge, II, p. 434.
28
La Evagrie găsim enumerate patru sau cinci lucrări contemplative (Capetele Gnostice, 1, 27).
29
Fac. 1, 26-27.
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nici drepţi, nici păcătoşi, nici robi, nici liberi, nici circumscrişi, nici păgâni,
nici bărbat, nici femeie, ci numai Hristos apare.30
10. De îndată după starea aceasta vine o alta: cea a pornirilor care se
nasc şi se aşează înlăuntrul inimii şi care seamănă cu o lumină amestecată
cu foc. În această stare, mintea dobândeşte o lucrare şi mai minunată, care se
trage din cel de-al treilea şi cel de-al patrulea simţ.31
11. Însă la această stare îi urmează o alta, cu mult mai minunată. Nu
există lucrarea, ca în cea de-a doua treaptă să se înţeleagă glasul cel
murmurat al laudei, glas pe care mişcările sufletului şi ale trupului nu pot
să-l redea în limba omenească. Această stare şi această laudă descoperă
Lumea cea nouă, cea mai de pe urmă, în care se cuprinde depozitarul
bunurilor viitoare. Căci ea este lucrarea Duhului, despre care preafericitul
Apostol a zis că se roagă pentru sfinţi.32 În această stare îţi apare norul
făpturilor netrupeşti/raţionale33 şi înţelegi de asemenea murmurul lor, cu
care, răspândindu-se, înţelepciunea ta se uneşte în lauda de preamărire.
12. După această laudă, mintea este redusă la tăcere şi este absorbită
în lumina vederii acestei contemplaţii înalte şi imateriale, după cum este
peştele în apă. Căci mintea, în această nouă stare, se amestecă cu lucrarea,
care se împlineşte într-însa şi devine una cu ea. Lumina intelectului, cu
adevărat, nu se desparte de această mare în care înoată. Şi în această stare nu
există lucrare decât pentru primul dintre simţuri.
13. Acestei stări i se succede o alta, în care un foc îl cuprinde pe om,
de la tălpile picioarelor, până la creştetul capului. În aşa fel încât, privinduse pe sine, omul nu mai vede un trup alcătuit, ci numai focul de care e
cuprins. Aceasta este starea despre care vorbeşte Evagrie, făcând distincţie
între gnostici şi cei care nu posedă gnoza. Iată ce spune:34 „Cei care acum au
trupuri subţiri,35 privesc spre lumile care au fost create şi cei care sunt uniţi
cu trupuri nevoitoare (ascetice), privesc spre lumile viitoare”, numind
„trupuri subţiri” trupurile sfinţilor, care au ajuns la starea despre care acum
vorbesc.
30

Cf. Col. 3, 11: „Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur,
barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos”.
31
La Evagrie găsim următoarea clasificare a simţurilor: văzul, auzul, mirosul, gustul,
pipăitul (EVAGRIE, Capetele Gnostice, II, 35).
32
Cf. Rm. 8, 27: „Iar Cel ce cercetează inimile, ştie care este dorinţa Duhului, căci după
Dumnezeu El se roagă pentru sfinţi”.
33
Este vorba aici de îngeri.
34
Evagrie, Capetele Gnostice, I, 11.
35
În versiunea siriacă a textului lui Evagrie apare „corpuri spirituale”. Antoine Guillaumont
vorbeşte în detaliu despre distincţia pe care marele Avva o face între corpurile
materiale/carnale (pagro) şi corpurile spirituale sau spiritualizate (ROBERT BEULAY, PO
39, p. 515, nota 18).
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14. Şi pentru ca niciun om să nu se îndoiască cu privire la aceste
lucruri, vom aduce o altă mărturie, până ce se va încredinţa întru totul de
adevărul acestora. Preafericitul Paladie a spus cu privire la Avva Arsenie că,
în timp ce stătea la rugăciune şi se găsea în această stare, – aşa încât era cu
totul aprins, asemenea focului, – unul dintre fraţi, care era un om gnostic, a
venit şi „a văzut prin fereastră pe Bătrân cu totul cuprins de foc”. Şi cel care
a scris acelea dă mărturie despre acest frate, „că era vrednic de această
vedere”. Căci fratele care l-a văzut pe Avva Arsenie într-o astfel de stare,
era el însuşi un contemplativ.36
15. Apoi, după această stare, se descoperă o alta, despre care nu se
poate scrie într-o scrisoare. Să ştii numai că se descoperă într-adevăr. Şi iată
aici semnul: nu este legată nici de-al doilea, nici de-al treilea (simţ), fiind
determinată totuşi de cel de al patrulea şi de al V-lea (simţ). Însă unul (din
cei care au primit descoperire) crede că, de vreme ce celelalte scad, şi hrana
celei de a doua (stări) se găseşte în această stare. Căci în cele două stări
despre care am vorbit, pentru primul dintre simţuri şi pentru cel de-al
cincilea, există lucrare (duhovnicească).37
16. Urmând acestei stări, vine de îndată o alta, a bucuriei şi în care
există deopotrivă lacrimi. Atunci omul nu ştie care este pricina acestei
bucurii. Ştie numai că este bucuros. Pentru ce motiv este bucuros, nu-l
interesează. Aici se află lucrarea celui de-al treilea şi celui de-al patrulea
simţ, astfel că lucrările celor două simţuri sunt legate una de cealaltă.
17. De la această stare apare alta, a revărsării limbajului
duhovnicesc, fiind lucrarea celui de-al doilea simţ.
18. Noi te-am învăţat atunci, cât am putut, despre lucrările harului
dumnezeiesc, până la acest nivel. Vorbim acum, o, al meu prieten drag,
despre înşelătoria Vagabonzilor, această înşelătorie care ia chip al
adevărului.
19. Şi de îndată vreau să-ţi vorbesc despre stările în care se
generează căldura (patimilor). Demonul luxului, într-adevăr, începe să
ispitească în felul următor căldura nevoitorilor: această căldură începe să
plece de la cap, apoi coboară spre braţe, în timp ce se lasă cu greutate mare
pe cap, tulburându-l pe călugăr şi aducând cu ea greutatea copleşitoare a
unui somn profund. Şi cum până acolo ea nu poate încă răspândi (în om)
sămânţa răutăţii ei, îl ispiteşte ca pe parcursul acestei apăsări (a căldurii) să
nu caute nici lectura, nici psalmodierea. Dacă omul ascultă, (patima)
întăreşte astfel căldura, care aduce stricăciune creierului. Şi dacă nu urmează
36

Văzător cu duhul.
„În ultima stare de nevoinţă duhovnicească se menţionează că gustul scade în folosul
pipăitului (care sunt totuşi caracteristicile gustului?)” (ROBERT BEULAY, PO 39, p. 517,
nota 21).

37
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de îndată sfatul ei şi se apucă să cânte psalmi şi să citească, atunci ea
coboară de la cap şi îşi aprinde căldura împrejurul inimii, sau mai cu seamă
pe spate, în partea care este în spatele inimii.
20. Iată care este semnul înşelătoriei sale: de îndată ce începe căldura
sa să ardă, începe de asemenea, în trup, amorţeala, şi, înlăuntru, mişcarea
gândului slavei deşarte şi cel al înţelegerii lucrurilor inspirate şi o mare de
gânduri disipate (risipite) pune stăpânire pe minte. Ea generează de
asemenea în această stare o mireasmă mincinoasă. Dar iată care este semnul
acesteia: cu cât exaltă mai mult, cu atât tulbură gândurile care domnesc în
suflet. Ea naşte deopotrivă mireasma sa, plecând de la naturile create, având
o anumită asemănare cu acestea, de vreme ce mireasma harului nu are
asemănare cu cele pământeşti. Aici, privegherea şi plecăciunea înaintea
Sfintei Cruci îi sunt de ajutor ascetului, până când trece această ispită.
21. După aceasta, Vrăjmaşul se năpusteşte asupra mădularelor
inferioare şi începe să aprindă în ele căldura sa, asociată gândului
dezmierdării (luxului). Şi această căldură urcă până la mijloc. Remediul
pentru această ispită se găseşte în post, în privegherea neîntreruptă, în
înfrânarea de la apă şi de asemenea în marşul prelungit, însoţit de cântarea
psalmilor şi citirea cărţilor sfinte şi în faptul de a nu dormi culcat, ci şezând,
sau mai bine din picioare, atât timp cât suntem încercaţi de această patimă.
22. Şi acum, cu privire la alte stări (cuprinzând) forme născocite de
demoni, ascultă aceasta.
23. De fiecare dată când vezi în contemplaţie forma unui foc
compus, să ştii bine, fiind cu luare aminte, că acela este o cursă a
Înşelătorului, care vrea să te capteze, spre a ta pierzare. Cât despre tine, o,
nevoitorule, caută înlăuntrul formei exterioare şi vei găsi acolo o altă formă,
care-ţi va părea plină de întuneric. Căci, cu cât mai curând vederea
gnosticului se aşează asupra formei reprezentate înaintea sa, cursa
înşelătoriei e dată pe faţă.
24. Şi dacă vezi înaintea ta un fel de sferă, aceea este iarăşi o
imagine care vine de la diavoli. Sau (iarăşi) dacă vezi ceva asemănător
stelelor, sau un arc apărând din nori, sau mai degrabă ceva asemenea unui
tron, sau unui car tras de cai de foc, toate acelea, frate al meu, sunt
înşelătorii diavoleşti. Pe scurt: toate cele ce-ţi apar din afara ta sub aceste
forme sunt înşelătorii de la diavol. Căci priveliştea pe care o oferă
contemplarea este simplă şi nu conţine nicio formă compusă, indiferent de
faptul că (formele) sunt văzute înlăuntru, sau în afară. Demonii, într-adevăr,
nu au putere să pătrundă înlăuntru şi să facă văzute acolo formele lor
înşelătoare. În acelaşi timp, dacă vezi vreodată înlăuntrul tău ceva ca o sferă
sau ca o stea, nu te tulbura, căci şi sufletul apare sub aceste forme. Păzeşte-te
însă de cele care apar din afară.
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25. Fii atent, frate al meu, şi păzeşte-te deopotrivă de o altă formă pe
care o arată demonii şi care este amestecare de lumină şi întuneric: este
lucrarea demonului mâniei. Există o alta, în care lumina străluceşte violent
şi acea formă îl descoperă pe demonul desfătării. Şi iarăşi e o alta, care este
de foc şi care vădeşte pe demonul mândriei.
26. Toate aceste lucruri, tu le vei deosebi, frate al meu, după semnele
pe care ţi le voi spune: de fiecare dată când vei vedea una din aceste forme
lucrând în tine şi când pacea şi liniştea vor împărăţi peste gândul tău, să ştii
că este vorba de lucrarea harului, liberă de înşelătorie. Dar dacă, atunci când
vezi aceste forme, contemplarea sufletului tău începe să se retragă şi dacă
inima ta se umple (de un sentiment) de apăsare, de tulburarea gândurilor şi
de asemenea de împrăştiere (disipare), să ştii că acelea vin de la diavol,
alături de toate celelalte forme, care sunt arătate de diavoli şi care le imită pe
acelea care, sub efectul harului, apar în suflet la vremea rugăciunii.
27. Îţi scriu pe scurt aceste lucruri, preaiubitul meu prieten, după
cum am primit de la tine. Pentru tine, o, bătrânule ascet, citeşte şi înţelege
rândurile pe care le ai înaintea ochilor şi roagă-te pentru mine.38

38

Varianta din Manuscrisul B: „...înţelege rândurile pe care le ai înaintea ochilor şi roagă-te
pentru mine, te implor, frate al meu, care se confundă în prezenţa acestuia”. În versiunea
arabă, apare de asemenea adăugat: „a Domnului nostru Iisus Hristos să fie slava în veci şi
peste noi milostivirea Sa! Amin”. De vreme ce în manuscrisul Q, el adaugă la final: „...şi
roagă-te pentru mine, şi ţine minte aceasta, o, maestre al meu: dacă lucrurile mai sus spuse
se descoperă întru dreptate, atunci întărim cerea noastră şi pământul însuşi va inspira
gândul nostru. Şi dacă el se descoperă din stânga, vom striga cu durere spre Cel ce poate să
ne învieze din morţi. Fericit cel ce s-a îmbrăcat de ce este (sau de Cel ce este) într-Însul!
Fericit cel ce s-a învrednicit să se bucure de ceea ce este înlăuntrul lui! Fie că suntem
înţelepţi, fie că nu ştim nimic, ne numim noi înşine neştiutori. Şi fie că suntem păcătoşi sau
drepţi, vom căuta adăpost sub milostivirea lui Hristos!” (ROBERT BEAULAY, în PO 39,
p. 521, nota 24).
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PREDICI, CATEHEZE, COMENTARII, MEDITAŢII
Cuvânt de învăţătură la Duminica a XXIII-a după Rusalii
Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor
(Luca 8, 26-39)
Arhid. Lect. Univ. Dr. LUCIAN BOT1
Şi au ajuns cu corabia în ţinutul gherghesenilor, care este în faţa
Galileii. Şi ieşind pe uscat, L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea
demon şi care de multă vreme nu mai punea haină pe el şi în casă nu mai
locuia, ci prin morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi
cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui
Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui. Căci poruncea duhului necurat să iasă
din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea, şi era legat în lanţuri şi în obezi,
păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon, în pustie. Şi l-a
întrebat Iisus, zicând: Care-ţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci
demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să
meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci, care păşteau pe
munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind
demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi
s-a înecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au vestit în
cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi
au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte,
şezând jos, la picioarele lui Iisus şi s-au înfricoşat. Şi cei ce văzuseră le-au
spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din
ţinutul gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare.
Iar El, intrând în corabie, S-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră
demonii Îl ruga să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te
în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în
toată cetatea câte îi făcuse Iisus.
Iubiţi credincioşi,
În propovăduirea lor, Sfinţii Apostoli nu au consemnat toate
minunile săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta pentru că
numărul lor era foarte mare, dar şi pentru că scopul mărturiei apostolice
depăşea prezentarea detaliată a activităţii mesianice a Fiului Omului. Nu
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
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minunile în sine erau esenţiale, ci realitatea pe care acestea o explicitau şi
paradigma de vieţuire pe care o demonstrau. Cu alte cuvinte, atunci când
Sfintele Evanghelii relatează o tămăduire săvârşită de Mântuitorul nostru,
trebuie să trecem dincolo de minunea propriu-zisă. Faptul vindecării face
evidentă puterea dumnezeiască şi arată realitatea vieţii în care nici diavolul,
nici păcatul nu mai stăpânesc. Această putere şi această realitate sunt
prezente în toată experienţa creştină, motiv pentru care minunile săvârşite de
Hristos au o rezonanţă imediată în parcursul nostru existenţial. Vindecarea
demonizatului din ţinutul gherghesenilor constituie un bun exemplu în acest
sens. Minunea aceasta, despre care amintesc toţi evangheliştii sinoptici, are
o semnificaţie profund eshatologică. Ea este unul din momentele în care
Hristos îşi descoperă puterea şi autoritatea Sa împărătească: înfruntă şi
biruieşte Singur o întreagă legiune demonică. Potrivit unor interpreţi
moderni, însăşi trimiterea demonilor în turma de porci şi înecarea acestei
turme are o valoare profetică, întrucât poate fi lecturată ca aluzie la
vremelnicia puterii romane. Legiunea romană staţionată în regiunea SiriaPalestina avea ca blazon porcul – un animal cu valenţe pozitive multiple în
mitologia latină. Aşadar, putem înţelege episodul ca o parabolă referitoare la
nimicnicia oricărei stăpâniri demonice şi a oricărei stăpâniri pământeşti.
Toată puterea care nu vine prin şi de la Hristos sfârşeşte într-un abis, cade în
uitare.
Dacă vindecarea demonizatului descoperă puterea dumnezeiască a
Mântuitorului, ea ne şi aduce în proximitatea unei paradigme de vieţuire.
Itinerarul duhovnicesc al celui dezlegat oferă un model de vieţuire pentru
fiecare dintre noi. Itinerarul celui vindecat înfăţişează felul în care omul
vindecat trebuie să slujească darului primit. Cele trei stări – tămăduirea,
ucenicia şi, apoi, propovăduirea – sunt trepte ale experienţei creştine şi ale
vieţuirii pe care suntem chemaţi să o facem fiecare. Să le privim pe rând,
urmând cuvintelor Scripturii.
Prima treaptă este aceea a tămăduirii. Cel demonizat este tămăduit
de Hristos. Nu ştim nimic despre credinţa omului; nici despre cum a ajuns
sub robia diavolului nu ştim prea multe. Sfântul Apostol Luca ne spune doar
că omul trăia în necurăţie: locuia prin morminte, în apropierea unei turme de
porci, fiind batjocorit de diavol. Cele trei localizări fac din acest om
imaginea desăvârşită a necurăţiei, aşa cum era înţeleasă necurăţia de Legea
iudaică. Trupeşte şi sufleteşte, omul era necurat, iar starea sa mentală îl
vădea ca pe unul ce a călcat poruncile lui Dumnezeu. Ştim, aşadar, că omul
avea nevoie de tămăduire şi că această vindecare presupunea recuperarea
curăţiei. De aceea, când Evanghelia îl descrie ca om fără haină, ne este
oferită mai mult decât o caracterizare de ordin somatic. Este o caracterizare
a ansamblului omenesc. Omul întreg era gol, lipsit de îmbrăcăminte, de
minte şi de libertate. Aici se descoperă primul sens al vindecării pe care o
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săvârşeşte Hristos. Ea nu este doar o tămăduire de ordin spiritual. Suferea
omul în toată fiinţa sa? Primeşte vindecare întreg omul şi nu doar o parte.
Nu întâmplător, după vindecare, cei din cetate îl văd pe acela „din care
ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte”. Tămăduirea adusă de Hristos
este îmbrăcare a omului vechi în haină de lumină. Dumnezeu dăruieşte
omului întreg o viaţă nouă.
Vindecarea aceasta nu se face însă imediat, fără luptă. Adeseori
aşteptăm de la Dumnezeu să lucreze în viaţa noastră minuni, gândind că
izbânda asupra ispitelor trebuie să vină fără efort personal. Totuşi, vedem că
până şi în cazul demonizatului vindecarea nu se lucrează în afara unui
dialog, a unei comuniuni şi a unei împreună-petreceri. Tămăduirea pe care o
săvârşeşte Mântuitorul este o adevărată judecată cu omul. Domnul întreabă
ca un Judecător: „Care-ţi este numele?”. Este o întrebare al cărui adresant nu
este exclusiv demonul, ci şi omul. Ea repune în centrul dialogului problema
identităţii personale şi a responsabilităţii. Şi este demn de remarcat că doar
demonul dă un răspuns făţiş. Răspunsul omului nu este consemnat. Ca şi
cum răspunsul lui este încă susceptibil schimbării, mai are încă vreme. Este
descrisă doar starea omului de după vindecare – în sine un răspuns fericit:
„au găsit pe omul din care ieşiseră demonii [...] şezând jos, la picioarele lui
Iisus”. Identitatea celui vindecat este însăşi ucenicia, el ia asupra-şi numele
Celui care i-a dat viaţă şi încă viaţă veşnică.
Cele două caracteristici ale tămăduirii demonizatului, anume faptul
că ea este judecată a lui Dumnezeu cu omul şi înveşmântare în haină de
lumină, aproprie evenimentul descris în Evanghelie de Taina Sfântului
Botez. Începutul vieţii creştine este tocmai înveşmântare în Hristos şi
judecată tămăduitoare. La această Taină, se pune temelia existenţei spre
viaţă, omul este dezlegat din robia diavolului şi este eliberat de osânda
morţii. Moartea şi diavolul sunt judecaţi; judecată este şi starea omului
vechi. Asemeni minunii petrecute în ţinutul gherghesenilor, Taina Botezului
investeşte omul cu putere şi îl ridică la o stare nouă în Hristos. Darul vieţii
impune totodată o vocaţie aparte, ucenicia. Cel ce a primit vindecare, a
primit şi vocaţie.
A doua treaptă a vieţuirii creştine este, prin urmare, ucenicia. Cel din
care au ieşit demonii se face ucenic al lui Hristos. Ucenicia sa nu este doar
nominală, ci recunoaşte în Mântuitorul toată părinţimea duhovnicească,
vede toată autoritatea dumnezeiască. Spre sfârşitul pericopei omul care
portretiza necurăţia, devine prin această recunoaştere a autorităţii hristice
simbol al credinţei şi al ascultării. Evanghelistul spune succint că fostul
demonizat stătea îmbrăcat şi întreg la minte la picioarele lui Iisus. Poziţia
sugerează acceptarea Mântuitorului ca Domn şi Învăţător. Dar ce înseamnă
această acceptare?
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De-a lungul istoriei, paternitatea duhovnicească a jucat un rol
important în viaţa creştină. Părinţii duhovniceşti şi-au primit autoritatea şi
puterea de la Hristos, El fiind modelul prin excelenţă al Păstorului. În
perspectiva Bisericii, părintele duhovnicesc este o figură harismatică,
expresie a evenimentului sacramental. Într-un cuvânt, părintele duhovnicesc
este chip al vieţii în Duhul Sfânt. În virtutea harului pe care l-a primit,
părintele percepe lumea aşa cum este ea în profunzime şi are capacitatea de
a discerne adevărul de minciună. El este întrupare a iubirii jertfitoare şi a
cunoaşterii mântuitoare. În Pateric, de pildă, Avva Isidor spune că:
„priceperea sfinţilor aceasta este ca să cunoască voia lui Dumnezeu. Că pe
toate le biruieşte omul cu supunerea la adevăr, că icoană şi asemănare a lui
Dumnezeu este. Dar decât toate patimile mai cumplit este a urma inimii
sale, adică socotelii sale, iar nu legii lui Dumnezeu, care la început pare
omului că are oarecare odihnă, iar mai pe urmă i se face lui întru plângere.
Că n-au cunoscut taina dumnezeieştii iconomii, nici a aflat calea sfinţilor,
ca să umble pe dânsa”. Aşadar, părintele duhovnicesc are capacitatea unei
discerneri a adevărului, discernământ care face deplină existenţa omenească.
Când devine ucenic al lui Hristos, omul din Evanghelie dobândeşte
şi întregimea minţii, adică deplina cunoaştere. Demonismul nu era
considerat de iudei ca fiind doar o neputinţă de ordin psihic şi, de aceea, ar
fi grăbită concluzia că redobândirea sănătăţii mentale este esenţa vindecării
demonizatului. Desigur, omul este eliberat de sub robia diavolului şi,
implicit, mintea lui redevine sănătoasă. Dar întregimea minţii exprimă mai
mult decât simpla însănătoşire psihică. Ea are semnificaţia unei priceperi ce
depăşeşte sfera pământească. Or, această pricepere se dobândeşte de cel care
slujeşte Adevărului, de ucenic.
În sfârşit, a treia treaptă a vieţii creştine este mărturia despre Hristos.
Omul este trimis să spună cât bine i-a făcut lui Dumnezeu. La acest îndemn,
cel vindecat vesteşte între ai săi cât bine i-a făcut Mesia. Ne este confirmat
prin acest detaliu că omul din care ieşiseră demonii a cunoscut că
Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Sfântul Maxim
Mărturisitorul arată că fiecare dobândeşte de la Hristos potrivit măsurii
credinţei sale. Dacă vezi în Hristos un profet, primeşti de la El atât cât poate
să dăruiască un profet, dacă te raportezi la El ca la un om, dobândeşti cât
poţi dobândi de la un om, iar dacă înţelegi că Hristos este Dumnezeu
adevărat, atunci primeşti darul pe care doar Dumnezeu îl poate face omului.
Darul dumnezeiesc este însăşi viaţa şi viaţa veşnic bună. Mărturia omului
din Evanghelie certifică o cunoaştere şi o înţelegere potrivite darului vieţii
veşnice. Această cunoaştere despre care şi dă mărturie vine în contextul
vindecării şi al uceniciei. Aşadar, nu dobândeşti cunoaşterea mântuitoare
înaintea vindecării sau a uceniciei. Cele două etape sunt indispensabile
existenţei umane, ele presupun comuniunea cu Dumnezeu şi creşterea
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duhovnicească. Cele două coordonate oferă discernământ duhovnicesc şi
dau putere mărturiei omeneşti. Ele fac ca mărturia despre Hristos să nu
pornească dintr-o prea bună părere despre sine, dintr-o trufaşă impresie că ai
săvârşi prin mărturia proprie ceva vrednic de slavă. Tămăduirea şi, apoi,
ucenicia sunt stări care premerg mărturiei şi care fac din mărturie o misiune
încredinţată de Însuşi Dumnezeu.
Iubiţi credincioşi,
Pericopa de astăzi ne oferă un bun prilej de reflecţie asupra stării
noastre sufleteşti. Sub al cui nume vieţuim?, este una dintre întrebările
existenţiale care ar trebui să ne preocupe constant. Dacă suntem fii ai lui
Dumnezeu, dacă vieţuim sub numele lui Hristos, dacă El Însuşi S-a dat preţ
de răscumpărare pentru noi, atunci trebuie să întrebăm cum am răspuns
chemării Sale la viaţă. Am devenit ucenici? Am devenit mărturie vie a
iubirii Sale milostive? Să căutăm răspuns bun, cât încă timpul vieţii ne mai
îngăduie răgazul de a vădi cine suntem. Amin.
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI
RECENZII
† Dr. Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, Biserica în
actualitate sau actualitatea Bisericii, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2018, 552 p.
În anul Centenar, în prestigioasa Editură a Academiei Române, apare
o carte de excepţie, semnată de Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu Popa,
Mitropolitul Olteniei. Membru de onoare al Academiei Române, cu o solidă
formaţie teologică, dobândită în prestigioase instituţii de profil din Occident,
teolog dogmatist cu o viziune integrativă-unitară asupra teologiei,
Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu oferă, în această lucrare, o excepţională
sinteză eclesiologică, o încununare plină de erudiţie a celor trei sinteze pe
care, în decursul timpului, le-a oferit teologiei ortodoxe, cea triadologică –
La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint
Basile le Grand (Paris, 1991), Le Mystère de la Sainte Trinité dans la
communion des Personnes (Craiova, 2003) – cea hristologică – Iisus Hristos
este acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Craiova 2010; Iconomia plinirii vremilor
în Iisus Hristos, Craiova, 2014 şi cea hristologic-eshatologică – Aşteptând
pe Cel ce este şi Cel ce vine Atotţiitorul, Craiova, 2017.
Familiarizat cu teologia preniceană, cu cea a Capadocienilor şi a
sfinţilor Maxim Mărturisitorul, Simeon Noul Teolog şi Grigorie Palama, a
Părinţilor filocalici, precum şi cu sintezele teologice ale secolului al XX-lea
şi începutul secolului al XXI-lea, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, după un
secol de dezbateri interortodoxe şi intercreştine asupra ecleziologiei, în
contextul expansiunii ştiinţelor, biotehnologiilor şi religiilor seculare, a
indiferentismului şi a unei societăţi secularizate şi globalizate, ne readuce
aminte, cu forţă şi argumentare teologică, de actualitatea Bisericii şi despre
faptul că, în orice perioadă istorică, Biserica este actuală. El ne invită la un
exerciţiu teologic de simţire şi înţelegere duhovnicească a ce înseamnă
Biserica şi mai ales cine este Biserica şi care este vocaţia şi misiunea ei în
istorie. Din perspectiva naturii şi misiunii, Biserica nu doar că descoperă
taina Împărăţiei, în dimensiunea personal-comunitară a celor zidiţi
sacramental în ea, ci rămâne, în actualitate, fiind, prin prezenţa lucrătoare şi
proniatoare a Treimii, piatra cea din capul unghiului creaţiei – om şi cosmos
şi a istoriei omenirii. Deşi asumă şi exprimă viziunea biblică şi patristică
asupra Bisericii, precum şi diversele contribuţii specifice ale sintezei
neopatristice, miezul gândirii eclesiologice a eruditului ierarh, gravitează în
jurul gândirii teologic-mistagogice a Sfântului Maxim Mărturisitorul.
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Sinteza maximiană articulată hristologic, antropologic şi cosmoslogic asumă
şi depăşeşte prin extensiunea şi implicaţiile ei atât principiile teologice ale
dogmei de la Calcedon, cât şi teologia origenian-evagriană şi areopagitică
cu privire la eclesiologie. Echilibrul eclesiologic maximian, centrat teologic
şi liturgic-sacramental în Persoana lui Hristos, fapt ce face din Biserică un
centru liturgic al creaţiei, în vederea transfigurării omului şi cosmosului,
transpare cu prisosinţă din conţinutul acestui tratat de eclesiologie, întreaga
creaţie văzută – om şi cosmos – fiind chemată să devină Biserică.
Titlul, un joc de cuvinte inspirat, surprinde o întreagă problematică
pe care autorul o desfăşoară şi adânceşte în cadrul ideilor teologice pe care
le pune în mişcare în cele şapte capitole. Lucrarea Biserica în actualitate
sau actualitatea Bisericii exprimă un întreit scop teologic: a) să pună la
dispoziţie o sinteză a învăţăturii eclesiologice ortodoxe; b) să îndrume, pe
toţi părinţii şi fraţii noştri, la o trăire mai intensă a învăţăturii Bisericii; c) să
constituie o ocazie de reflecţie asupra voii lui Dumnezeu în ceea ce priveşte
unitatea Bisericii şi misiunea ei în lume. Acest întreit scop al lucrării
revelează o viziune unitară a autorului asupra temei, o unitate între teologieexperienţă şi mărturie, precum şi o vădită preocupare de înnoire teologică şi
experienţă eclesială a creştinilor.
Tema Bisericii este ancorată teologic în Treime şi Hristos, după
mărturia Scripturii şi a Tradiţiei, este evaluată şi exprimată diacronic şi
sincronic, din perspectiva Revelaţiei şi a Tradiţiei dogmatice, experimentale
şi duhovniceşti a Ortodoxiei. Premisa centrală a abordării temei constă în
importanţa ei, în faptul că eclesiologia „constituie punctul de convergenţă şi
de armonie al gândirii teologice contemporane”, precum şi în dorinţa
autorului de a oferi o sinteză actuală asupra acestei teme, prin depăşirea
accentelor unilaterale – hristomonism eclesiologic, pnevmatomonism
eclesiologic, instituţie sau eveniment, divin sau uman, istoric sau
eshatologic, ierarhie sau popor, autoritate sau libertate, local sau universal,
ontologie sau personalism. În acest sens, încă de la început, este afirmată
Treimea ca „izvor” al vieţii şi existenţei Bisericii, prezenţă dinamică,
personal-comunitară, lucrătoare, susţinătoare şi îndumnezeitoare în Biserică.
Autorul subliniază relaţia perihoretică dintre Hristos şi Duhul arătând că nu
putem vorbi despre Trupul tainic al Domnului fără prezenţa şi lucrarea
Duhului Sfânt în interiorul lui ca viaţă.
Notabil pentru un dogmatist este faptul că Înaltpreasfinţitul Părinte
Irineu identifică primele baze ale eclesiologiei în Sfintele Scripturi.
Interpretarea textelor biblice eclesiologice sunt realizate în contextul
Tradiţiei Bisericii, o realitate metodologică care exprimă unitatea dintre
exegeza biblică şi gândirea dogmatică actuală. Mai mult, această abordare
exprimă unitatea funcţională a iconomiei mântuirii realizată în Hristos,
Logosul înomenit, o unitate între Prooroci-Apostoli-Părinţi pe care adeseori
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teologia scolastică şi cea modernă, fie a fragmentat-o, fie a ignorat-o.
Instrumentalizând o asemenea metodologie unitar-integrativă şi paradoxală,
conţinutul investigaţiilor teologice pe care autorul le exprimă poartă
amprenta unei teologii vii, experimentale, liturgic-sacramentale, o depăşire a
abstractismului şi sciziunilor scolasticii medievale şi o reconfigurare în duh
biblic, patristic, liturgic-sacramental şi misionar a problematicii eclesiologice.
Eruditul ierarh exprimă, într-o organicitate teologică, dogma-spiritualitatea
şi cultul Bisericii, centrat în Liturghie, atunci când adânceşte învăţătura
despre Biserică, afirmând totodată unitatea interioară şi funcţională dintre
Biserică-Scriptură-Tradiţie. Toate aceste exerciţii metodologice credem că
ţin de o restaurare în duh patristic a teologiei actuale, de o terapeutică a
discursului teologic-dogmatic actual.
În această lucrare, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu surprinde bogăţia
de sensuri teologice, experimentale, pe care le implică eclesiologia. Din
această perspectivă nu tratează eclesiologia separat de alte aspecte
dogmatice şi misionare, ci într-o congruenţă, convergenţă şi interdependenţă
cu acestea. De pildă, în eclesiologie sunt adunate, ca într-un nod adânc de
sensuri, toate aspectele esenţiale ale Dogmaticii, de la triadologie,
hristologie, pnevmatologie, antropologie, cosmologie până la soteriologie,
teologia sacramentală şi eshatologie. Astfel, profesorul de Dogmatică,
urmăreşte în această lucrare nu doar o expunere a eclesiologiei în diversele
ei aspecte clasice, ci şi o identificare teologică, misionară, ecumenică şi
chiar apologetică a implicaţiilor acesteia în istoria lumii, în societatea
actuală şi, mai ales, în conştiinţa actuală a creştinilor.
Expunerea ideilor se caracterizează printr-o dinamică şi logică
perihoretică, a unităţii în distincţie, autorul căutând prin nuanţările teologice
exprimate să accentueze liniile de forţă ale unei eclesiologii concrete,
comunionale, vii, practice, prezente în conştiinţa colectivă şi particulară a
creştinilor şi totodată, într-o constantă stare mărturisitoare, spirituală, în
complexa agendă a lumii actuale. Ideile teologice ale autorului nu urmează
vreun plan al lumii şi istoriei înţelese autonom, ci urmează iconomia lui
Dumnezeu cu lumea şi omul împlinite în Iisus Hristos. Eclesiologia este
adâncită în raport cu iconomia mântuirii realizate în Hristos, prin Care, în
Duhul Sfânt, Biserica deja experiază Taina Împărăţiei. Eclesiologia pe care
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu o exprimă nu doar că depăşeşte aspectele
defensive şi necorelate ale manualelor de Dogmatică din secolul XIX şi
prima jumătate a secolului XX, ci oferă reperele fundamentale ale unei
experienţe personal-comunitare centrate în comuniunea Treimii, în Hristos
şi în Duhul Sfânt. Actualitatea Bisericii constă în forţa inepuizabilă pe care
o are în Hristos şi Duhul Sfânt de a inspira lumea, de a vindeca şi desăvârşi
creaţia – omul şi cosmosul, de a menţine întreaga creaţie într-un realism al
comuniunii şi unirii fără confuzie cu Dumnezeu cel veşnic.
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Foarte concret, Înaltpreasfinţitul exprimă tema autorităţii în Biserică
în corespondenţă cu libertatea pe care o explică în legătură directă cu
Persoana lui Hristos, ca o autoritate izvorâtă din interioritatea smereniei şi a
slujirii. În această perspectivă, păstrează echilibrul dintre subiectiv şi
obiectiv, evitând capcanele unilaterale care au generat consecinţe teologice
în istoria creştinismului. Centrând problematica raportului dintre clerici şi
laici în perspectiva paradoxală a vieţii trinitare, Înaltpreasfinţitul Părinte
Irineu oferă răspuns unei alte teme nevralgice, care a suscitat discuţii şi
interpretări cu consecinţe majore pentru viaţa creştină. Autoritatea este dar
al Treimii, pe coordonatele iubirii şi libertăţii legate de responsabilitate şi
jertfă. O asemenea înţelegere a autorităţii în Biserică – în contextul
postmodern al deconstrucţiei oricărei autorităţi de la cele instituţional-statale
la cele obiectiv-revelaţionale – depăşeşte exteriorismul vreunei legi şi
individualismul exacerbat, specific societăţii de consum şi invită, pe omul
actual, la conştientizarea terapeutică a întâlnirii personale cu Dumnezeu în
comuniune pe coordonatele libertăţii-responsabilităţii şi dăruirii-iubirii în
interiorul sobornicesc al comunităţii.
Autorul prezintă caleidoscopic principalele „teorii” eclesiologice ale
secolului al XX-lea, de la eclesiologia euharistică a lui Nicolae Afanasiev şi
eclesiologia comuniunii a mitropolitului Ioannis Zizioulas până la
implicaţiile conceptului de „sobornicitate deschisă” a părintelui Dumitru
Stăniloae şi la implicaţiile, atât de actuale – în contextul globalizării lumii şi
a noii configuraţii creştine a Europei şi diasporei – ale raportului dintre
etnicitate şi universalitate. Eruditul ierarh începe acest capitol despre
etnicitate şi universalitate cu o remarcă în care sintetizează întreaga
problematică teologică: dacă la baza existenţei Bisericii este Preasfânta
Treime, înseamnă că Biserica se poate organiza după principiul teritorial şi
etnic şi, prin urmare, Biserica este locală şi universală. Concluzia este de o
actualitate covârşitoare, în corespondenţă cu noile provocări şi evenimente
din interiorul Ortodoxiei: „Chiar dacă unele Biserici Ortodoxe autocefale
accentuează tendinţele etniciste, trebuie menţinută unitatea Trupului tainic
al Domnului şi autoritatea patriarhului Constantinopolului de primul între
egali. Desigur, şi Patriarhia Ecumenică trebuie să-şi lărgească sinodalitatea
dacă vrea să nu-i fie contestată «întâietatea» de onoare. Trebuie subliniat
faptul că întâietatea este un dar divin, dar şi o lucrare ce trebuie îndeplinită
cu osteneală” (p. 460).
Din analiza teologică a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu nu
lipsesc aspectele aşa-numitei eclesiologii euharistice, teorie care a marcat
eclesiologia ortodoxă a secolului al XX-lea, generând atât un duh
înnoitor al acesteia, cât şi numeroase dezbateri şi critici până astăzi.
După o prezentare amănunţită a diverselor aspecte teologice şi practice
ale eclesiologiei euharistice, a diverselor poziţionări pe care teologii
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secolului al XX-lea le-au exprimat, autorul trasează, pe linia echilibrului
teologic al părintelui Dumitru Stăniloae, poziţia sa teologică, nuanţând
implicaţiile acestei teorii pentru viaţa personal-comunitară şi liturgicspirituală a creştinilor. La aceste reflecţii teologice de actualitate şi
importanţă crucială pentru funcţionalitatea, vocaţia şi scopul Bisericii în
istorie, cosmos şi viaţa umană, autorul adaugă – punând la bază arta
dialogului – complexa problematică eclesiologică a întâlnirilor
interortodoxe şi intercreştine. Subliniind cu luciditate teologică
importanţa dialogului intercreştin, prin asumarea unei hermeneutici prin
care, putem înţelege, mai adecvat, noile realităţi religioase şi bisericeşti
ale Europei, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, trasează o poziţie ortodoxă
vis-a-vis de Conciliul II Vatican şi implicaţiile acestuia în plan
eclesiologic. Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta, din
2016, este abordat într-o nuanţată perspectivă teologică, metodologică şi
practică, autorul aducând o contribuţie semnificativă la înţelegerea
premiselor şi scopului acestuia, la înţelegerea unor sintagme care au
generat dezbateri, în contextul necesităţii unei funcţionalităţi sinodale la
nivelul Ortodoxiei şi al diverselor contestaţii din partea unor grupări
centrifuge, neiniţiate teologic, din interiorul Bisericilor Ortodoxe.
Rezultat al unei gândiri dogmatice riguroase şi a unei argumentaţii
nuanţate, contextualizate şi permanent deschisă dialogic, lucrarea Biserica
în actualitate sau actualitatea Bisericii reprezintă o culme a tratatelor de
eclesiologie din teologia românească, un veritabil ghid în gândirea
eclesiologică patristică, modernă şi actuală. Concluziile practice, misionare
şi apologetice ale cercetării reprezintă tot atâtea răspunsuri la aspecte
controversate, direcţii pe care generaţiile noi de teologi pot să zidească noi
adâncimi interpretative ale datului revelat cu privire la natura, misiunea şi
puterea tămăduitoare a Bisericii prin Hristos în Duhul Sfânt. În contextul
unei lumi caracterizată a fi post-creştină, post-eclesială şi post-umană, în
care temeliile modernităţii sunt aşezate sub semnul interogaţiei, iar
obiectivitatea Revelaţiei este înlocuită cu subiectivismul şi
hiperindividualismul, cu orizontul gnozelor şi religiilor imanentiste,
pulverizate ideologic în mii de sisteme şi concepţii, generând mutaţii
colosale de ordin social, economic, cultural şi religios, Înaltpreasfinţitul
Părinte Irineu ne reaminteşte de Taina Bisericii, icoană a Împărăţiei şi topos
al desăvârşirii noastre în Hristos.
Lucrarea Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii reprezintă
cea din urmă contribuţie a tetralogiei teologice pe care Înaltpreasfinţitul
Părinte Irineu o oferă teologiei actuale, unitatea acestor impresionante opere
fiind centrată în Persoana lui Hristos, Logosul înomenit, Cel prin care se
descoperă iubirea şi lucrarea Sfintei Treimi faţă de întreaga creaţie. Prin
aceste contribuţii, de o importanţă majoră pentru teologia, misiunea, apologia
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şi viaţa Bisericii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu rămâne unul dintre cei mai
prolifici şi avizaţi teologi dogmatişti actuali, opera sa conturându-se ca o
impresionantă sinteză teologică, de inspiraţie biblică-patristică, de la începutul
secolului al XXI-lea.
(Pr. Prof. Dr. CRISTINEL IOJA)1

1
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V.
Felea”.
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Peter Bouteneff, Michel Stavrou, Ioan Tulcan (editors),
Primacy and Primacies in the Church, „Aurel Vlaicu”
University Publishing House, Arad, 2018, 193p.
Volumul de faţă, Primacy and Primacies in the Church (Primat şi
primaţii în Biserică), prezintă lucrările Celei de-a cincea Conferinţe a
Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi (International
Association of Orthodox Dogmatic Theologians), care a avut loc la
Mănăstirea Caraiman (România), în perioada 25-27 septembrie 2016.
Conferinţele acestei asociaţii au avut următoarele teme şi au fost organizate
astfel: 1. Accentes & Perspectives of Orthodox Dogmatic Theology as Part
of Church Mission in Today’s World, Arad, 6-7 iunie 2017; 2. Tradition and
Dogma: What Kind of Dogmatic Theology Do We Propouse for Nowadays?,
Arad, 11-13 iunie 2009; 3. The Function and Limits of Reason in Dogmatic
Theology, Thessaloniki, 23-26 iunie 2011; 4. Dogma and Terminology in
the Orthodox Tradition Today, Sofia, 22-25 septembrie 2013; 5. Primacy
and Primacies in the Church, Mănăstirea Caraiman (România), 25-27
septembrie 2016; 6. The Eschatological Vision of Orthodox Theology,
Balamand (Liban), 7-10 iunie 2018.
Asociaţia Internaţională a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi a fost
înfiinţată în anul 2007 şi are ca membrii teologi ortodocşi din mai multe ţări,
dintre care amintim: România, Grecia, Serbia, Bulgaria, Rusia, SUA, Franţa,
Liban, Cipru etc. De la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova fac
parte din această asociaţie următorii profesori: IPS Prof. univ. dr. Irineu Ion
Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei; Pr. Conf. univ. dr.
Nicolae Răzvan Stan şi Diac. Lect. univ. dr. Lucian Zenoviu Bot. Pentru
mai multe aspecte legate de activitatea acestei asociaţii internaţionale se
poate consulta site-ul: http://www.iaodth.org.
Structurată în trei părţi, cartea de faţă este însoţită de „Cuvântul de
deschidere al Conferinţei” („President’s Opening Address”), rostit de Pr.
Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a
Teologilor Dogmatişti Ortodocşi, în care punctează importanţa temei
dezbătute pentru viaţa Bisericii Ortodoxe, ţinând cont, mai ales, de contextul
panortodox al organizării Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe în
insula Creta, în perioada 16-26 iunie 2016.
Prima parte, Conciliarity and Primacy (Conciliaritate şi Primaţie)
(pp. 11-63), cuprinde patru studii care analizează raportul dintre sinodalitate
şi primat, sinodalitate/conciliaritate şi autoritate, catolicitate şi autoritate,
precum şi sinodalitate şi unitate.
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Astfel, Pr. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja, în studiul: “Synodality and
Primacy in Orthodoxy from the Perspective of Church Catholicity”
(„Sinodalitate şi primaţie în Ortodoxie din perspectiva catolicităţii
Bisericii”) (pp. 13-24), prezintă, mai întâi, Sfânta Treime ca fundament şi
model al Bisericii şi arată că, în forma naturală şi corectă, în Ortodoxie,
catolicitatea, primatul şi sinodalitatea se organizează şi se manifestă în
contextual comuniunii şi coresponsabilităţii dintre Bisericile locale, întrucât
nu există mai multe Biserici, ci una singură, care este prezentă atât la nivel
universal, cât şi la nivel local, particular, chiar dacă sub aspect administrativ
ea se organizează în mai multe structuri, aşa cum este cazul fiecărei Biserici
Ortodoxe autocefale.
La rândul său, Pr. Conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu, în referatul cu
titlul: “Considerations on Synodality/Conciliarity and Authority, with
Reference to St Andrei Şaguna of Transylvania” („Consideraţii cu privire la
sinodalitate/conciliaritate şi autoritate, cu referire la Sf. Andrei Şaguna al
Transilvaniei”) (pp. 25-36), face trimitere la o serie de teme referitoare la
sinodalitate, autoritate, modul de înfiinţare a Patriarhiei, atribuţiile
patriarhului ecumenic, în raportare direct la principiul organic al Bisericii
susţinut de Sf. Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei.
Pr. Prof. univ. dr. Valer Bel, în capitolul: “Theological and
Historical View on the Catholicity and Authority of the Church in the first
Millennium” („Analiză teologică şi istorică asupra catolicităţii şi autorităţii
Bisericii în timpul primului mileniu”) (pp. 37-47), abordează o serie de
aspect legate de structura comunională şi sacramentală a Bisericii, atât la
nivel local, cât şi la nivel universal, de plenitudinea sa hristologică, de
originile apostolice ale Bisericii şi semnificaţia şi importanţa succesiunii
apostolice în contextual definirii catolicităţii şi autorităţii.
Ultimul capitol al primei părţi, “La synodalité épiscopale, le primat
et l’assemblé des fidèles au service de l’unité de l’Église – une perspective
théologique orthodoxe” („Sinodalitatea episcopală, primatul şi adunarea
credincioşilor şi rolul lor în slujirea unităţii Bisericii – perspectiva teologiei
ortodoxe”) (pp. 48-63), semnat de Arhim. Lect. univ. dr. Nathanael Neacşu,
subliniază rolul pe care sinodalitatea episcopală îl are în păstrarea şi
manifestarea unităţii Bisericii. De asemenea, sunt punctate mai multe
aspecte care privesc sinodalitatea universală a Bisericii şi slujirea primatului
în cadrul sinodalităţii episcopale.
Cea de-a doua parte, Primacy and Conciliarity (Primaţie şi
Conciliaritate) (pp. 65-89), are două capitole elaborate de: Prof. univ. dr.
Michel Stavrou – “Le primauté universelle dans la communion ecclésiale
orthodoxe: heritage superflu ou nécessité?” („Primatul universal în comuniunea
eclesială ortodoxă: moştenire inutilă sau necesitate?”) (pp. 67-79), şi Prof.
univ. dr. Nikolaos Xionis – “The Primacy and Catholicity of the Church
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(Πρωτείο και καθολικότητα της Εκκλησίας)” („Primatul şi catolicitatea
Bisericii”) (pp. 80-89).
În acest sens, primul autor prezintă primatul ca pe o componentă
esenţială a Bisericii, care se înscrie în natura sa, făcând o serie de remarci şi
trimiteri istorice şi doctrinare la primatul Bisericii Romei şi la cel din
Biserica de Constantinopol, aşa cum acesta a fost înţeles în primul mileniu
creştin, precum şi la primatul fiecărei Bisericii autocefale, aşa cum a evoluat
şi cum este înţeles astăzi. La rândul său, Prof. univ. dr. Nikolaos Xionis
arată că primatul şi autoritatea în Biserică pot fi înţelese numai în contextul
mai larg al sinodalităţii, al întregii vieţi a Bisericii şi, în mod cu totul şi cu
totul special, al unităţii de credinţă.
Ultima parte a lucrării, Issues of Ecclesiology (Teme eclesiologice)
(pp. 91-179), este şi cea mai extinsă, cuprinzând un număr de şapte capitole.
Primul studiu din această secţiune, scris de Pr. Conf. univ. dr.
Nicolae Răzvan Stan, “Unity in Diversity and Communion in Fullness: the
Sobornicity of the Church in the Theological Thought of Father Dumitru
Stăniloae” („Unitate în diversitate şi comuniune în deplinătate:
sobornicitatea Bisericii în viziunea Părintelui Dumitru Stăniloae”) (pp. 93107), abordează tema sobornicităţii Bisericii în viziunea Părintelui Dumitru
Stăniloae. Astfel, după ce este definită sobornicitatea şi se punctează
specificitatea acestui termen în raport cu cel de catolicitate, se trece la
prezentarea conceptului de sobornicitate universală, pe care Părintele
Stăniloae îl dezvoltă în patru puncte, şi anume: 1. integritatea eclesială a
fiecărei comunităţi locale; 2. mărturisirea şi trăirea aceleiaşi credinţe în
Biserică; 3. responsabilitatea întregii Biserici faţă de păstrarea credinţei
autentice de către fiecare comunitate în parte; şi 4. egalitatea eclesială a
tuturor comunităţilor locale. În partea finală este analizat raportul dintre
sobornicitate şi sinodalitate.
Teologul grec Dr. Nikolaos Asproulis, în studiul său: “«Totus
Christus» or «Corporate Personality»? Church Identity and Theological
Methodology: Some Critical Comments on Georges Florovsky and John
Zizioulas in Dialogue” („«Totus Christus» sau «Personalitatea corporativă»?
Identitate eclesială şi metodologie teologică: unele comentarii critice cu
privire la Georges Florovsky şi John Zizioulas”) (pp. 108-116), pune în
discuţie aspectele legate de natura şi taina Bisericii în viziunea Părintelui
Georges Florovsky şi a Mitropolitului John Zizioulas, mai exact
particularităţile eclesiologice ale celor doi teologi amintiţi, şi anume: „Totus
Christus” şi „Personalitatea corporativă” pentru a înţelege modul în care
Hristos se găseşte în relaţie cu Biserica Sa.
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, în capitolul: “The Perichoretic
Trinitarian Relationships: Ecclesiological Implications” („Relaţiile trinitare
perihoretice: implicaţii eclesiologice”) (pp. 117-129), abordează problema
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autorităţii şi primatului în Biserică pe baza comuniunii dintre Persoanele
Sfintei Treimi. Intersubiectivitatea trinitară este văzută ca expresia unităţii
perfecte din Sfânta Treime, iar lucrarea lui Hristos prin Duhul Sfânt are în
vedere edificarea Bisericii după modelul comuniunii depline din Sfânta
Treime. Concluzia acestui studiu este că modul de viaţă al Bisericilor locale
nu poate fi altul decât unitatea perihoretică.
Tot în aceeaşi cheie, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, în referatul său:
“The Theological Connection Between Local and Universal Church as a
Key to Understanding Primacy” („Legătura teologică dintre Biserica locală
şi cea universală ca şi cheie de înţelegere a primatului”) (pp. 130-143),
afirmă că tema primatului poate fi explicată doar în dimensiunea întregii
Biserici ca şi imagine a Sfintei Treimi. În acest context, el aduce în discuţie
mai multe teme referitoare la: realitatea comuniunii dintre „local” şi
„universal” potrivit eclesiologiei ortodoxe, legătura dintre primat şi Tainele
Bisericii, raportul dintre catolicitatea Bisericii şi sinodalitatea episcopală,
felul primatului acceptat în Biserica Ortodoxă.
Teologul american Prof. univ. dr. Peter C. Bouteneff, în studiul său:
“Bishops in Council: Do they Represent the Church?” („Prezenţa
episcopilor în sinod: reprezintă ei Biserica?”) (pp. 144-151), ridică problema
modului în care episcopii reprezintă Biserica din care fac parte în raport cu
celelalte Biserici locale şi cu întreaga Ortodoxie. În acest sens, autorul
prezintă mai întâi modul în care episcopul se regăseşte în Biserică şi se
raportează la dreapta credinţă, pentru ca apoi să abordeze tematica misiunii
şi a chemării episcopale şi pe cea a diferitelor tipuri de reprezentativitate ale
Bisericii de către episcop.
Un important studiu, cu profunde analize dogmatice, exegetice,
canonice şi practice, este cel al IPS Prof. univ. dr. Irineu Ion Popa,
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, “Communion, Authority,
Ministry and Synodality in the Mystical Body of the Lord” („Comuniune,
autoritate, slujire şi sinodalitate în Trupul mistic al Domnului”) (pp. 152169). Aici, Înaltpreasfinţia Sa abordează o serie de subiecte legate de
întemeierea şi natura Bisericii, relaţia dintre Hristos şi Biserică, sinodalitate
şi misiune în Biserică, prezenţa şi lucrarea Sfintei Treimi în şi prin Biserică,
raportul şi intercondiţionalitatea dintre autoritate, slujire şi sinodalitate. De
precizat că studiul IPS Prof. univ. dr. Irineu Ion Popa reprezintă referatul
inaugural al lucrărilor Celei de-a cincea Conferinţe a Asociaţiei
Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi, organizate la Mănăstirea
Caraiman, în 2016.
La rândul său, Pr. Prof. univ. dr. Ion Popescu, în referatul cu titlul:
“The Relationship between Hierarchical and Public Priesthood in the
Context of the Dialogue between Sacramental and Ministerial Primacy”
(„Relaţia dintre Preoţia ierarhică şi cea universală în contextul dialogului
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dintre primatul sacramental şi cel al slujirii”) (pp. 170-179), oferă o analiză
cu privire la natura şi misiunea celor două Preoţii din Biserică: cea
sacramentală şi cea universală, cu accente puternice asupra modului în care
acestea interrelaţionează în viaţa Bisericii. Cea mai mare parte a acestui
capitol se concentrează pe viziunea critică faţă de învăţătura protestantă
despre Preoţie şi cea romano-catolică despre primatul papal.
În partea finală a acestui volum se regăseşte „Raportul oficial al
Celei de-a cincea Conferinţe a Asociaţiei Internaţionale a Teologilor
Dogmatişti Ortodocşi” (“Official Report of the Fifth Symposium of the
IAODT”) (pp. 181-186), unde sunt prezentate lucrările, dezbaterile şi
concluziile conferinţei respective, precum şi deciziile adoptate de către
membrii IAODT.
În contextul actual, în care teologia ortodoxă se concentrează din ce
în ce mai mult pe tema eclesiologiei, volumul de faţă constituie un răspuns
important faţă de ceea ce reprezintă primatul, autoritatea şi slujirea în
Biserica Ortodoxă. Numărul impresionant de teologi ortodocşi de la
principalele instituţii de învăţământ universitar din lume, abordarea
dogmatică şi acribia ştiinţifică, precum şi stilul concis, argumentat, logic şi
clar care caracterizează toate studiile publicate aici dau o notă de unicat
acestui volum şi-l prezintă ca pe un instrument avizat pentru orice analiză şi
abordare ulterioară în materie de primat şi autoritate în Biserică, şi, de
asemenea, pentru orice altă temă legată de eclesiologie.
(Pr. Conf. Univ. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN)1

1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
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PR. ANDREW LOUTH, Gânditori ortodocşi moderni: de la
Filocalie până în prezent, traducere din limba engleză de
Justin A. Mihoc, Cristian Untea şi Lucian Filip,
Ed. Doxologia, Iaşi, 2017, 717p.
Personalitate marcantă a teologiei ortodoxe contemporane, Părintele
Andrew Louth face parte din gama restrânsă de teologi care s-au impus în
mod decisiv în lumea academică a unor universităţi de prestigiu din lume,
precum: Oxford, Londra, Amsterdam sau Durham. Dintre lucrările sale care
au apărut până acum în limba română amintim: Dionisie Areopagitul. O
introducere (Ed. Deisis, Sibiu, 1997); Desluşirea Tainei. Despre natura
teologiei (Ed. Deisis, Sibiu, 1999); Originile tradiţiei mistice creştine. De la
Platon la Dionisie Areopagitul (Ed. Deisis, Sibiu, 2002); Sfântul Ioan
Damaschinul. Tradiţie şi originalitate în teologia bizantină (Ed. Deisis,
Sibiu, 2010); Introducere în teologia ortodoxă (Ed. Doxologia, Iaşi, 2014).
Lucrarea de faţă, Gânditori ortodocşi moderni: de la Filocalie până
în prezent, apărută în limba română la numai doi ani de la publicarea în
ediţia originară, este o premieră pentru teologia ortodoxă, întrucât pune la
dispoziţia cititorilor o introducere în gândirea marilor teologi ortodocşi şi a
principalelor teme de reflecţie teologică din secolele XX şi XXI, precum şi
o analiză extrem de interesantă a influenţei pe care Filocalia a avut-o de-a
lungul timpului asupra teologiei ortodoxe. În forma actuală, cartea
reprezintă ediţia revizuită a prelegerilor susţinute de autor la Centrul de
Studii Ortodoxe din Amsterdam, Vrije Universiteit, în perioada 2012-2014.
După scurta „Notă a traducătorilor” (pp. 11-12), în care sunt
prezentate anumite detalii tehnice referitoare la realizarea traducerii,
urmează un „Cuvânt înainte la ediţia în limba română” (pp. 13-15),
„Prefaţa” (pp. 17-18) propriu-zisă, şi o „Introducere” (pp. 21-27), în care
autorul face o serie de remarci despre importanţa deosebită pe care a avut-o
publicarea Filocaliei de la Veneţia, din anul 1782, pentru teologia ortodoxă.
Filocalia propune un nou mod de abordare a teologiei, bazat pe experienţa
lui Dumnezeu, pe rugăciune şi pe participarea concretă la viaţa sacramentală
a Bisericii.
Conţinutul lucrării este structurat în 21 de capitole, în care autorul
analizează principalele teme teologice şi personalităţile de marcă ale
teologiei ortodoxe care au influenţat perioada ulterioară traducerii Filocaliei
de la Veneţia, cea de sfârşit de secol XVIII până în prezent. În acest sens,
primul capitol, „Filocalia şi influenţele sale” (pp. 29-48), prezintă Filocalia
în contextul mai larg al mişcării de reînnoire a teologiei şi a vieţii
duhovniceşti pe care monahii athoniţi au desfăşurat-o în cadrul Bisericii
Ortodoxe. Se vorbeşte, de asemenea, despre rolul Sf. Nicodim Aghioritul la
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traducerea şi publicarea Filocaliei, dar şi despre contribuţia deosebită a Sf.
Paisie Velicikovski la traducerea Filocaliei în limba slavonă. Cea de-a doua
parte a acestui capitol are în vedere receptarea Filocaliei de către slavofilii
Aleksei Homiakov, Ivan Kireevski, Dostoievski şi Sf. Filaret al Moscovei,
şi modul în care lucrarea Pelerinul rus scoate în evidenţă importanţa
Filocaliei pentru viaţa duhovnicească.
Capitolul II, „Vladimir Soloviov şi Sophia” (pp. 49-73), pune în
discuţie personalitatea şi gândirea filosofului creştin Vladimir Soloviov,
vedeniile succesive ale Sophiei (cea de la vârsta de 12 ani, cele două vedenii
de la Muzeul Britanic din Londra şi cea din Egipt), relaţia sa cu
gnosticismul şi cu ecumenismul, precum şi preocuparea sa deosebită pentru
formulare învăţăturii sofiologice – Sfânta Înţelepciune sau Doamna
Înţelepciune, pentru care el dezvoltă un interes cu totul şi cu totul special.
În capitolul III, „Părintele Pavel Florenski şi natura raţiunii” (pp. 75-100),
autorul analizează „fenomenul” Florenski, cel supranumit „necunoscutul da
Vinci al Rusiei”. Născut în anul 1882, Pavel Florenski reprezintă omul de
geniu care nu s-a dezis niciodată de credinţa creştină, lucru care, în cele din
urmă, i-a adus exilul, suferinţă şi moartea, întrucât la data de 8 decembrie
1937 a fost executat de un pluton la Leningrad. În ceea ce priveşte teologia
sa, aceasta este controversată, deoarece are în vedere dezvoltarea viziunii
sofiologice a lui Soloviov, şi acesta se pare că este şi motivul pentru care, în
anul 2000, nu a fost inclus în lista noilor martiri care au fost canonizaţi de
către Patriarhia Moscovei. Cu toate acestea, Părintele Andrew Louth scoate
în evidenţă particularităţile gândirii şi contribuţia deosebită pe care Părintele
Pavel Florenski o are în prezentarea rolului şi importanţei raţiunii în
procesul teologic, locul pe care-l ocupă antinomiile în formulările doctrinare
şi caracterul antinomic al adevărului de credinţă, precum şi semnificaţie
artei şi iconografiei ortodoxe.
În aceeaşi notă, ca o continuare logică a celor prezentate până aici,
capitolul IV, „Părintele Serghei Bulgakov şi natura teologiei” (pp. 101-130),
prezintă unele aspecte din viaţa şi din gândirea unei personalităţi care a
marcat profund emigraţia rusă de la Paris, şi anume Părintele Serghei
Bulgakov, cel care a fost primul decan al Institutului St Serge din Paris.
Chiar dacă în anii tinereţii a îmbrăţişat marxismul, fiind pentru mulţi ani
profesor la catedra de Economie politică la Institutul de Comerţ al
Universităţii din Moscova, revine în cele din urmă la credinţa copilăriei şi,
în 1918, este hirotonit diacon şi preot. Decretul lui Troţki, din 1922, îl
expulzează din Rusia, şi aşa se face că ajunge să se stabilească la Paris, unde
desfăşoară o activitate rodnică, până în anul 1944, când trece la cele veşnice.
Dintre temele sale teologice pe care Părintele Andrew Louth le analizează,
amintim: natura teologiei şi a dogmei, legătura dintre teologie şi cult,
structura teologiei şi fundamentele şi implicaţiile ei liturgice, şi, nu în
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ultimul rând, sofiologia.
Un alt gânditor care a marcat diaspora rusă este Nikolai Berdiaev.
Capitolul V, „Nikolai Berdiaev – creativitate, libertate şi persoană” (pp. 131159), este rezervat în întregime prezentării vieţii şi gândirii sale. Acesta are
o origine aristocratică, bunicul din partea tatălui fiind locotenentul curajos
care l-a făcut pe Napoleon să se retragă de la Kulmsk, în anul 1814, iar
mama sa fiind prinţesa Kudaşev. În 1907 părăseşte Rusia pentru Paris, însă,
la puţin timp, se întoarce, dar, în 1922, este expulzat din Rusia şi în anul
1925 se stabileşte definitiv la Paris. În 1928 înfiinţează aici bine-cunoscutul
Colocviu Berdiaev, la care participă o serie de personalităţi de renume din
acea vreme, precum: Jaques Maritain, Gabriel Marcel, Étienne Gilson,
Myrrha Lor-Borodine etc. Dintre temele specifice gândirii sale şi pe care
Părintele Andrew Louth le analizează în această carte, amintim:
existenţialismul creştin (obiectivaţia sau modul de a privi lumea în raport cu
noi; noţiunea de fiinţă); libertatea, creativitatea şi spiritul, ca şi caracteristici
esenţiale ale persoanei; actul creativ, frumuseţea, tragedia şi moartea;
preocuparea sa constantă pentru Martin Buber şi Dostoievski.
O figură emblematică de al cărei nume se leagă întoarcerea la Sfinţii
Părinţi este Părintele George Florovski, prezentat în capitolul VI al acestei
cărţi, „Părintele George Florovski şi sinteza neopatristică” (pp. 161-189).
Născut în 1893 la Odessa, unde a şi studiat şi a ajuns să predea pentru puţin
timp la universitatea de aici, între 1919-1920, George Florovski părăseşte
Rusia şi merge la Sofia şi la Praga. În cele din urmă ajunge la Paris, unde, la
Institutul St Serge, este numit profesor de Patrologie, iar apoi de Dogmatică.
Este un critic al sofiologiei lui Bulgakov, dar cu toate acestea cei doi reuşesc
să-şi păstreze prietenia. După moartea lui Bulgakov, în anul 1944, doreşte să
părăsească Parisul, şi aşa se face că în anul 1948 se mută în SUA şi devine
profesor şi decan la Institutul St Vladimir din New York. De asemenea, va
mai preda şi la Union Theological Seminary din New York, la Universitatea
Harvard, Institutul Ortodox Holy Cross şi la Universitatea Princeton.
Analiza gândirii teologice a Părintelui George Florovski este începută de
Părintele Andrew Louth prin prezentarea monumentalei lucrări Căile
teologiei ruse, prin care Părintele George Florovski îndeamnă teologia rusă
la pocăinţă şi la întoarcerea la teologia şi duhul Sfinţilor Părinţi. Părintele
Florovski propune un adevărat proiect al acestei reîntoarceri care presupune
nu numai o reproducere mecanică a cuvintelor acestora, ci o recuperare a
modului duhovnicesc în care aceştia trăiau teologia. În acest sens, el este
văzut ca un reprezentat de seamă al „sintezei neopatristice”, care permanent
a subliniat autoritatea şi importanţa fundamentală a Sfinţilor Părinţi pentru
teologia ortodoxă. Dintre temele majore dezvoltate de Părintele George
Florovski în teologia sa, Părintele Andrew Louth aminteşte şi analizează
doar trei, şi anume: autoritatea Părinţilor, doctrina creaţiei şi centralitatea lui
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Hristos pentru întreaga teologie.
Capitolul VII, „Teologie apofatică şi îndumnezeire: Myrrha LotBorodine şi Vladimir Losski” (pp. 191-220), este dedicat teologilor Myrrha
Lot-Borodine şi Vladimir Losski, cei care au constituit un punct de reper
pentru ceea ce reprezintă reîntoarcerea la Părinţi şi redescoperirea
spiritualităţii ortodoxe. Născută la Sankt-Petersburg, în 1882, Myrrha LotBorodine merge, în 1906, la Paris pentru a studia, şi aici se stabileşte pentru
întreaga sa viaţă, dedicându-se cercetării evului mediu. Pe plan teologic,
traduce în franceză Mistagogia Sf. Maxim Mărturisitorul, însoţită de o
amplă introducere, şi scrie o serie de articole referitoare la personalitatea şi
învăţătura Sf. Nicolae Cabasila şi la o serie de teme legate de teologia şi
spiritualitatea răsăriteană. La rândul său, Vladimir Losski se naşte la
Göttingen, în 1903, dar copilăria şi tinereţea şi le petrece la Sankt-Peterburg.
Obligat să părăsească Rusia, în urma vestitului decret din 1922 al lui Troţki,
se mută la Praga, iar în cele din urmă la Paris. Aici, se înscrie la Sorbona,
unde studiază cu Étienne Gilson şi cu Ferdinand Lot, soţul lui Lor-Borodine.
Este preocupat de studiul lui Meister Eckahart, Toma d’Aguino şi Sf.
Dionisie Areopagitul. În anul 1945 a luat fiinţă Institutul Saint-Denis, iar
Losski a devenit decan al acestui institut, predând totodată Dogmatica şi
Istoria bisericească. În planul analizei teologice a celor doi, Părintele
Andrew Louth punctează atât asemănările, cât şi deosebirile dintre aceştia.
Cert este că ambii sunt prezentaţi ca exponenţi de seamă ai patristicii
greceşti, care prin claritate şi acrivie susţin fără abatere doctrina ortodoxă.
Dintre temele reprezentative pentru Losski sunt amintite şi analizate:
Teologia mistică, apofatismul, persoana umană, pe când la Myrrha LotBorodine sunt expuse următoarele teme: îndumnezeirea, ascetismul şi
dimensiunea liturgică a vieţii duhovniceşti.
În strânsă legătură cu capitolul VII se găseşte şi capitolul următor,
cel de-al VIII-lea, „Sfânta Maria a Parisului (Maica Maria Skobţova) şi
Ortodoxia în lumea modernă” (pp. 221-247), şi poate fi văzut ca o extensie
logică a acestuia, întrucât personalitatea Maicii Maria Skobţova are multe
puncte în comun cu Myrrha Lot-Borodine şi cu Vladimir Losski. Aceasta sa născut în anul 1891 la Riga (Letonia), iar la vârsta de 4 ani se mută cu
familia la Anapa (Caucaz), pentru ca mai apoi să ajungă la Sofia şi la SanktPetersburg. La vârsta de 18 ani se căsătoreşte, iar la puţini ani divorţează şi
se întoarce la Anapa, unde ajunge şi primar. Se recăsătoreşte, iar în 1926 îi
moare fiica, Nastia, moment care produce adevărata sa convertire. În cele
din urmă, se desparte de soţul său şi se călugăreşte, ajungând să fie fiică
duhovnicească a Părintelui Serghei Bulgakov. Monahismul practicat de ea
avea în vedere ajutorarea săracilor şi a bolnavilor, găzduirea străinilor,
hrănirea flămânzilor şi punerea în slujba tuturor celor aflaţi în nevoie. În
anul 1942 a ajutat mulţi evrei să scape de persecuţia nazistă, lucru care a dus
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în cele din urmă la arestarea sa. Este ucisă, în anul 1945, în lagărul de la
Ravensbrück. Dintre caracteristicile esenţiale ale teologiei Maicii Maria
aprofundate de autor, amintim: centralitatea semenului în viaţa
duhovnicească sau teologia aproapelui; iubirea de Dumnezeu şi iubirea de
om; slujirea, iubirea şi suferinţa Maicii Domnului; cele cinci tipuri de viaţă
religioasă: sinodală, ritualistă, estetică, ascetică şi evanghelică.
Următoarele două capitole, IX. „Teologia dogmatică ortodoxă
modernă: 1. Părintele Dumitru Stăniloae” (pp. 249-276) şi X. „Teologia
dogmatică ortodoxă modernă: 2. Sfântul Iustin Popovici” (pp. 277-303),
prezintă pe cei doi mari dogmatişti ortodocşi care au marcat întreg secolul
XX: Părintele Dumitru Stăniloae şi Sf. Iustin Popovici. Cu privire la
Părintele Dumitru Stăniloae se dau o serie de amănunte importante legate de
studiile pe care acesta le-a urmat la Braşov, Sibiu, Cernăuţi, Bucureşti,
Atena, München, Berlin, Paris şi Belgrad; despre activitatea sa ca profesor
de Dogmatică şi de Ascetică şi Mistică atât la Sibiu, cât şi la Bucureşti,
precum şi o serie de date cu privire la întregul său parcurs teologic. Părintele
Andrew Louth punctează, de asemenea, importanţa deosebită a cărţilor,
studiilor şi articolelor Părintelui Stăniloae şi spune că traducerea Filocaliei
în limba română este o operă complexă şi unică în întreaga lume ortodoxă.
Prin această lucrare şi prin modul în care îi explică pe Sfinţii Părinţi,
Părintele Stăniloae este văzut ca un adevărat reper al întregii mişcări a
renaşterii patristice în lumea ortodoxă: „Părintele Stăniloae se dovedeşte a
nu fi o personalitate periferică, nici doar creatorul unei simple punţi între Est
şi Vest, sau între Ortodoxia rusă şi cea greacă (poziţii pe care românii le-au
adoptat adeseori), ci mai curând ca aflându-se în chiar centrul a ceea ce s-ar
putea pretinde a fi cea mai vie şi importantă mişcare din teologia ortodoxă
modernă. De altfel, strădaniile Părintelui Stăniloae le eclipsează pe cele ale
contemporanilor săi” (p. 259). Dintre temele sale teologice analizate în
această carte, amintim: ordinea creată, prezenţa Sfintei Cruci în creaţie,
conţinutul şi particularităţile Teologiei Dogmatice Ortodoxe, apofatismul şi
Sfintele Taine.
Referitor la viaţa Sf. Iustin Popovici, autorul aminteşte despre
studiile pe care acesta le-a urmat la Belgrad, Petrograd, Oxford şi Atena,
activitatea sa didactică la Seminarul Ortodox „Sfântul Sava” din Sremski
Carloviţ, la Prinzen şi Bitola, şi la Facultatea de Teologie din Belgrad,
precum şi despre retragerea la Mănăstirea de la Celie şi întreaga muncă
teologică întreprinsă aici. De asemenea, sunt analizate o serie de aspecte
referitoare la raportarea Sf. Iustin faţă de Ortodoxia şi cultura sârbă,
ameninţarea apuseană la adresa Ortodoxiei, moştenirea slavofilă. Ultima
parte a acestui capitol este dedicată prezentării elementelor definitorii ale
sintezei neopatristice realizate de Sf. Iustin.
Cel de-al XI-lea capitol, „Paul Evdokimov şi iubirea şi frumuseţea
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lui Dumnezeu” (pp. 305-337), are în vedere prezentarea vieţii şi gândirii lui
Paul Evdokimov. Născut în Rusia, Paul Evdokimov trăieşte la vârsta de
numai 6 ani experienţa asasinării tatălui său, lucru care-l va marca profund
şi va duce în cele din urmă la dezvoltarea a două teme esenţiale ale teologiei
sale: iubirea jertfelnică a Tatălui şi zâmbetul Tatălui. Se înscrie la Academia
Duhovnicească de la Kiev, iar în 1922 ia calea exilului şi peregrinează la
Constantinopol, Berlin, Praga şi Belgrad, ajungând în cele din urmă la Paris,
unde îşi continuă studiile la Sorbona şi la Institutul St Serge. Munceşte din
greu ca angajat la Citroën sau în diferite gări, unde curăţa vagoanele.
Doctoratul şi-l susţine în filozofie la Universitatea din Aix-en-Provence, în
1942, cu o teză despre problema răului la Dostoievski. Este, rând pe rând,
profesor la Institutul St Serge, Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveţia) şi
Institutul Superior de Studii Ecumenice din Paris. Pe baza principalelor
lucrări ale lui Evdokimov: Ortodoxia, Femeia şi mântuirea lumii, Vârstele
vieţii spirituale, Înnoirea spiritului: studii de spiritualitate şi Arta icoanei,
Părintele Andrew Louth realizează o interesantă incursiune în gândirea
acestuia, punctând următoarele teme: întoarcerea la Părinţi – „înainte spre
Părinţii Bisericii”, antropologia, doctrina despre Biserică, Maica Domnului,
natura teologiei, femeia şi misiunea sa, monahismul interiorizat, teologia
frumuseţii şi iubirea nebună a lui Dumnezeu.
Capitolul XII, „Neopalamismul: Părintele John Meyendorff şi câţiva
neopalamiţi greci” (pp. 339-366), mută registrul în prezentarea
neopalamismului şi are în vedere redescoperirea Sf. Grigorie Palama în
lumea ortodoxă. Astfel, după ce arată că puţine opere ale Sf. Grigorie
Palama se găsesc în Filocalie, întrucât Sf. Nicodim Aghioritul pregătise o
ediţie separată cu operele acestui sfânt părinte, care, din păcate, au fost
distruse de autorităţile austriece, în 1798, Părintele Andrew Louth aminteşte
despre contribuţia Părintelui Dumitru Stăniloae şi a Părintele Vasile
Krivoşein la punerea în lumină a Sf. Grigorie Palama, pentru ca apoi să facă
trecerea la Părintele John Meyendorff, cel care şi-a adus o contribuţie
deosebită la clarificarea a o serie de aspecte legate de teologia palamită.
Născut în anul 1926 în Franţa, Părintele John Meyendorff studiază la
Institutul St. Serge şi la Sorbona. În 1959 este hirotonit preot şi, în acelaşi
an, se mută în SUA şi ajunge profesor de Patristică şi Istoria Bisericii la
Institutul St. Vladimir. A predat, de asemenea, la Universitatea din
Fordham. Părintele Andrew Louth împarte opera sa în trei părţi, şi anume:
lucrări despre Sf. Grigorie Palama, cele de istorie bisericească şi cele de
analiză teologică. Un loc important în iconomia acestui capitol îl ocupă
analiza viziunii Părintelui John Meyendorff despre Sf. Grigorie Palama şi
controversa isishastă, iar în final este prezentată influenţa pe care acesta a
avut-o faţă de Panayotis Christou, George Mantzaridis, Nikos Matsoukas şi
Panayotis Nellas în descoperirea importanţei teologiei palamite.
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Următorul capitol, XIII. „Teologia liturgică: Părintele Alexander
Schmemann şi grecii Ioannis Foundoulis şi Părintele Vasileios” (pp. 367-401),
abordează modul în care Teologia Liturgică s-a raportat la spiritualitatea
filocalică şi la duhul Sfinţilor Părinţi. Astfel, după ce prezintă marile
tendinţe liturgice de factură occidentală de după Conciliul II Vatican,
autorul trece la descrierea personalităţii şi teologiei Părintelui Alexander
Schmemann. Despre acesta aminteşte că s-a născut în Estonia, în anul 1921,
şi că la puţin timp se mută în Paris împreună cu familia. Aici urmează
cursurile Institutului St Serge, unde devine şi profesor de Istoria Bisericii. În
1951 se mută în SUA ca profesor la Institutul St Vladimir. În 1962 devine
decan al acestui institut, funcţie pe care o va ocupa până la moartea sa, în
anul 1983. Dintre temele teologice dezvoltate de Părintele Alexander
Schmemann şi analizate în această carte amintim: locul central al Liturghiei
în cultul şi teologia ortodoxă, recuperarea conţinutului autentic al Teologiei
Liturgice, răspunsul Teologiei Liturgice faţă de provocările secularizării,
Teologia euharistică şi dimensiunea eshatologică a Liturghiei. Dintre
teologii ortodocşi asupra cărora Părintele Andrew Louth a avut o influenţă
deosebită sunt amintiţi cei doi greci: Ioannis Foundoulis şi Părintele
Vasileios Gondidakis şi sunt prezentate, în linii generale, principalele lor
lucrări, de la primul – Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice
(în special volumul 1), iar de la cel de-al doilea – Intrarea în Împărăţie.
Modul liturgic.
Capitolul XIV, „Teologia reînnoirii patristice: Mitropolitul Ioan al
Pergamului (Zizioulas) şi Părintele Ioan Romanides” (pp. 403-430), are în
vedere modul dogmatic de abordare a Patristicii şi este dedicat celor doi
mari teologi, Mitropolitul Ioan Zizioulas şi Părintele Ioan Romanides,
cunoscuţi ca adevăraţi continuatori ai Părintelui Florovski în dezvoltarea
sintezei neopatristice. Ioan Zizioulas s-a născut în Grecia, în anul 1931, şi a
studiat teologia la Tesalonic, Atena, Bossey şi Harvard. A fost profesor la St
Vladimir, Atena, Edinburgh, Glasgow, Tesalonic, Geneva etc. De asemenea,
a fost implicat în activitatea Consiliului Mondial al Bisericilor. Dintre
temele teologice ale gândirii sale, Părintele Andrew Louth aminteşte:
koinonia, noţiunea de persoană, eclesiologia euharistică, rolul episcopului în
Biserică, dimensiunea personală a ontologiei.
La rândul său, Părintele Ioan Romanides s-a născut la Atena, în anul
1927. La puţin timp, se mută împreună cu familia în SUA. Studiază teologia
la Holy Cross Orthodox School of Theology, Yale, St Serge şi Atena, unde,
în anul 1957, susţine vestita teză de doctorat To Propatorikon Amartima
(Păcatul originar). Ajunge profesor la Holy Cross şi Tesalonic. Teologia sa
scoate în evidenţă importanţa experienţei duhovniceşti pentru procesul
cunoaşterii. Cunoaşterea trebuie să conducă tot timpul la îndumnezeire.
Următoarele trei capitole, XV. „Teologi laici: 1. Philip Sherrard”
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(pp. 431-460); XVI. „Teologi laici: 2. Dimitris Koutroubis, Christos
Yannaras, Stelios Ramfos” (pp. 461-488); XVII. „Teologi laici: 3. Elisabeth
Behr-Sigel, Olivier Clément” (pp. 489-517), au în vedere analiza parcursului
gândirii şi a viziunii teologice a şase teologi ortodocşi laici, după cum
urmează: Philip Sherrard, Dimitris Koutroubis, Christos Yannaras, Stelios
Ramfos, Elsabeth Behr-Sigel şi Olivier Clément. Philip Sherrard este
binecunoscut pentru contribuţia la traducerea în limba engleză a Filocaliei.
Are, de asemenea, şi o serie de lucrări teologice în care abordează mai multe
teme de interes, precum: erosul, schisma dintre Biserici, ecologia, arta,
astrologia şi Sfânta Tradiţie. În ceea ce-l priveşte pe Dimitris Koutroubis
acesta are o contribuţie deosebită în a face cunoscută teologia ortodoxă de la
Paris în spaţiul grec. Christos Yannaras afirmă că teologia Greciei moderne
cunoaşte două etape: cea până la Dimitris Koutroubis şi cea de după el. La
rândul lor, Christos Yannaras şi Stelios Ramfos se aseamănă foarte mult,
ambii fiind intelectuali de marcă ai Greciei şi voci recunoscute în spaţiul
public şi ambii studiind atât în Grecia, cât şi în occident. Referitor la
Yannaras, Părintele Andrew Louth scoate în evidenţă preocuparea teologică
a acestuia pentru temele apofatismului, existenţialismului, personalismului,
erosului şi nihilismului, pe când în prezentarea făcută lui Ramfos punctează
implicarea deosebită a acestuia în clarificarea noţiunii de persoană. Ultimii
doi teologi laici analizaţi aici, Elisabeth Behr-Sigel şi Olivier Clément, au
multe puncte în comun: sunt convertiţi la Ortodoxie, îşi leagă numele de
Institutul St Serge şi de revista Contacts şi intră într-un dialog viu şi real cu
problemele şi provocările lumii contemporane. Teologia lui Elisabeth BehrSigel este preocupată de noţiunea de sfinţenie, centralitatea rugăciunii
inimii, pacea lumii şi eradicarea torturii, locul femeii în Biserică, pe când
Olivier Clément promovează o teologia a transfigurării şi a slavei, a
dialogului şi a iubirii, a definirii şi a împlinirii prin care conceptele sunt
transpuse în sfera contemplării.
Tot împreună trebuie analizate şi următoarele două capitole, XVIII.
„Părinţi duhovniceşti: 1. Maica Tecla (Sharf) şi iculturaţia engleză a
Ortodoxiei” (pp. 519-547); XIX. „Părinţi duhovniceşti: 2. Sfântul Siluan şi
Părintele Sofronie: a-L vedea pe Dumnezeu aşa cum este” (pp. 549-574), în
care sunt prezentate trei personalităţi duhovniceşti: Maica Tecla, Sf. Siluan
şi Părintele Sofronie. Mai puţin cunoscută în lumea teologică, Maica Tecla
(Sharf) s-a născut în 1918 la Kislovodsk, în Caucaz. De numele ei se leagă
naşterea monahismului ortodox în Anglia şi inculturaţia Ortodoxiei în
Occident. Colaborează cu Sir John Tavener la compunerea mai multor piese
muzicale şi scrie mai multe cărţi (Hamlet: The Noble Mind; John Keats: The
Disinterested Heart; George Herbert: Ideea and Image) şi studii în care
evidenţiază valorile spiritualităţii ortodoxe.
În ceea ce-i priveşte pe Sf. Siluan Athonitul şi pe Părintele Sofronie
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Saharov, aceştia sunt analizaţi împreună, punctându-se unele aspecte din
viaţa lor şi modul în care Părintele Sofronie aprofundează învăţătura Sf.
Siluan, o dezvoltă şi o face cunoscută în lumea occidentală, mai întâi la
Paris şi apoi la Essex. Dintre temele abordate de aceste două mari
personalităţi duhovniceşti, autorul face referire la: iubirea vrăjmaşilor,
cunoaşterea voii lui Dumnezeu, natura libertăţii omului, însemnătatea
cuvintelor „Ţine mintea în iad şi nu deznădăjdui”, vederea lui Dumnezeu,
unitatea Bisericii după chipul Treimii, spiritualitatea ca ontologie şi
transformarea în persoană.
Penultimul capitol, XX. „Teologia în Rusia comunistă: Părintele
Alexandr Meni” (pp. 575-602), prezintă în linii generale situaţia şi evoluţia
teologiei ortodoxe din Rusia în perioada dictaturii comuniste, pentru ca mai
apoi să analizeze viaţa şi teologia Părintelui Aleksandr Meni, martir şi
mărturisitor al secolului XX. Acesta s-a născut în 1935 la Moscova, şi toată
copilăria şi tinereţea şi le-a petrecut în jurul bisericii şi mănăstirii. Este
hirotonit preot pentru o localitate la 97 km depărtare de Moscova, Alabino,
chiar în plina campanie antieclesială a lui Hruşciov. A fost mutat la mai
multe parohii, însă peste tot a fost apreciat de credincioşi şi a fost căutat de o
serie de intelectuali din Moscova, care-l aleseseră ca părinte duhovnicesc. În
anul 1990, la data de 9 septembrie, în timp ce mergea să slujească Sfânta
Liturghie, a fost ucis cu bestialitate de doi bărbaţi. În analiza gândirii sale
teologice, Părintele Andrew Louth face referire la capodopera acestuia, În
căutarea Căii, Adevărului şi a Vieţii, în şapte volume, şi a influenţei pe care
Vladimir Soloviov, Nikolai Berdiaev, Serghei Bulgakov şi Pavel Florenski
au avut-o asupra sa. Ca teme fundamentale ale teologiei sale, autorul
aminteşte: Hristos, centrul istoriei; rugăciunea şi felurile sale; Comentariu la
Apocalipsă.
Ultimul capitol, cel de-al XXI, „Mitropolitul Kallistos şi viziunea
teologică a Filocaliei” (pp. 603-631), pune în lumină contribuţia
mitropolitului Kallistos Ware la redescoperirea viziunii, gândirii şi trăirii
filocalice în contemporaneitate. Acesta s-a născut în 1934 în Bath, regiunea
Somerset, şi a studiat la Şcoala Westminster. A dovedit un real interes
pentru filozofie, literatură şi poezie. Studiile universitare le urmează la
Oxford şi tot aici susţine şi teza de doctorat. De timpuriu manifestă o
apropiere faţă de Ortodoxie, lucru care a făcut ca la 14 aprilie 1958 să
devină ortodox. În 1965 este hirotonit diacon, iar în 1966 preot. Tot în 1966
se şi călugăreşte şi este numit lector la Catedra de Studii Ortodoxe
Răsăritene din cadrul Universităţii din Oxford. În 1982 este hirotonit
episcop de Diokleia, iar în 2007 este ridicat la rangul de mitropolit. Are o
deosebită activitate de predare, cercetare şi de traducere, de numele său
legându-se traducerea Filocaliei, a Sfintei Liturghii şi a mai multor cărţi de
cult (Triodul şi Mineele) în limba engleză. Teologia sa are un profund
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caracter neptic, Părintele Andrew Louth scoţând în evidenţă următoarele
teme ale gândirii sale: hesychia, antropologia îndumnezeirii, taina omului,
relaţia omului cu cosmosul şi înţelesul şi semnificaţia persoanei.
La finalul lucrării este aşezată o „Bibliografie şi lectură
suplimentară” (pp. 633-678), aferentă fiecărui capitol în parte, şi un „Indice
general” (pp. 679-717) în care sunt cuprinse nume, teme şi termeni
reprezentativi ce sunt întâlniţi în lucrare.
Având un plan bine structurat şi o înşiruire logică a ideilor, lucrarea
Gânditori ortodocşi moderni: de la Filocalie până în prezent reprezintă o
analiză excepţională a gândirii teologice şi filocalice din spaţiul ortodox din
secolele XX şi XXI. Este o incursiune admirabilă în contextul bio-bibliografic
şi tematic al marilor teologi ortodocşi de numele cărora se leagă mişcarea de
renaştere patristică. Prin informaţiile inedite şi prin evidenţierea
caracteristicilor fundamentale ale gândirii autorilor prezentaţi, acest volum
se constituie ca un instrument esenţial pentru cercetările ulterioare care-şi
propun să abordeze subiecte legate de mişcarea filocalică, renaşterea
patristică sau de gândirea vreunuia dintre teologii ortodocşi analizaţi aici.
(Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan STAN)1
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Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
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