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a dovedi ştiinţific existenţa creştinismului pe aceste meleaguri, încă din timpul Sfântului 
Apostol Andrei, care este, de altfel, patronul spiritual al eparhiei dunărene.    

Pr. Drd. Roşu Mihai

Prof. S.L. Epifanovici, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi teologia bizanti-
nă, traducere din limba rusă şi prefaţă de Pr. Marcel Corja, Editura Evan-
ghelismos, Bucureşti, 2009, 223 p., ISBN 978-973-7812-57-5

S.L. Epifanovici, autorul lucrării de faţă, s-a născut în anul 1886 în Rusia ţaristă, 
absolvind Academia Duhovnicească din Kiev, ajungând conferenţiar al catedrei de patro-
logie în 1911, iar în anul 1917 îşi susţine disertaţia pentru titlul de magistru în teologie 
despre Sfântul Maxim Mărturisitorul. Acest volum face parte din voluminoasa disertaţie, 
care, în marea ei parte, n-a ajuns să vadă lumina tiparului nici până astăzi.

Lucrarea de faţă urmăreşte o cercetare istorico-dogmatică a învăţăturii Sfântului Ma-
xim. Această învăţătură, prin multilateralitatea şi totodată unitatea sa, a devenit o sinteză 
perfectă a Tradiţiei Ortodoxe. Pentru a înţelege contextul în care Sfântul Maxim şi-a dez-
voltat învăţătura este necesar să avem în minte, după cum prezintă şi autorul în paginile 
de început, scrierile Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Evagrie, Dionisie Areopagitul, Sfântul 
Chiril al Alexandriei, Sever al Antiohiei, Leonţiu al Bizanţului (p. 18-65). Concepţia Sfân-
tului Maxim prezintă în sine unirea celor mai diverse tendinţe şi curente teologice şi filo-
sofice. Înălţându-şi fruntea deasupra generaţiei sale, Sfântul Maxim a fost persoana care 
exprima cel mai bine starea de spirit a epocii sale, fiind rodul copt al culturii bizantine, un 
model proeminent al geniului său, reflectarea caracterului său intelectual. Idealul său este  
idealul unui Bizanţ ascetic (p. 67). Trăsătura ce-l caracterizează ca pe un teolog bizantin 
al epocii postjustiniene este poziţia sa strictă în legătură cu origenismul şi monofizitis-
mul, ca factorii negativi în formarea concepţiilor sale. Epifanovici, acest pionier în studiul 
Sfântului Maxim, ne prezintă şi marele neajuns al marelui părinte bizantin, anume faptul 
că nu şi-a prezentat concepţiile sale într-o formă sistematică, astfel că putem vorbi despre 
sistemul său numai în sensul armoniei interioare a concepţiilor sale. El nu înfăţişează 
peisajul în întregime, prezentând de obicei doar fragmente ale concepţiilor sale, fapt ce 
îngreuiază foarte mult înţelegerea sa. Sfântul Maxim ne este prezentat ca fiind în primul 
rând un ascet-mistic (p. 70). Concepţia sa despre lume este o unire armonioasă a teologiei 
şi a filosofiei, a credinţei şi a cunoştinţei, în plus nu este raţionalizată atât credinţa, cât 
filosofia este cuprinsă de credinţă. În învăţătura sa, Sfântul Maxim abordează toate do-
meniile teologiei: ontologice, antropologice, hristologice, ascetico-mistice, eshatologice, 
aducând câte ceva nou în fiecare. Menţionăm aici dezvoltarea învăţăturii sale despre logoi, 
întrebuinţată în detalii referitoare la toate aspectele făpturii create. Însă elementul deosebit 
ce-a fost dezvoltat de către  Sfântul Maxim este învăţătura despre întrupările tainice ale lui 
Hristos (p. 207). Această idee a întrupării nu a dobândit o astfel de dezvoltare amplă şi în-
trebuinţare multilaterală la niciunul dintre scriitorii bisericeşti, nici până, nici după el. Este 
evident că Sfântul Maxim nu este doar teolog, ci şi filosof, însă sistemul său, chiar şi în 
teoriile curat filosofice, de exemplu, învăţătura despre părtăşia făpturii la Dumnezeu, des-
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pre întoarcerea ei către El, poartă amprenta duhului religios creştin. După Sfântul Maxim, 
scopul oricărei filosofii creştine constă în cunoaşterea veritabilă a lucrurilor dumnezeieşti 
şi omeneşti (p. 213).

Scrisă acum aproape un secol, în anul 1915, această lucrare a fost şi este considerată 
una dintre cele mai solide introduceri în gândirea Sfântului Maxim, autorul ei fiind adesea 
citat de teologi apuseni, la fel şi de ortodocşi, dintre care menţionăm pe: Vl. Lossky, Pr. D. 
Stăniloae, Pr. J. Meyendorff. Accesibilă unui număr restrâns de cercetători datorită limbii, 
ne bucură apariţia ei în traducere; textul este uşor de parcurs, plăcut la citit. Dincolo de 
incontestabila calitate a acestei apariţii, folosesc prilejul de a semnala o mai veche pro-
blemă a unor apariţii patristice/teologice din mediul ortodox de la noi: unele nume sunt 
transliterate din rusă, greacă într-un singur mod, după cum consideră traducătorul/editorul. 
Astfel se iscă o problemă, pentru că unele nume cunoscute de unii cititori într-o redacţie 
alternativă ridică dificultăţi în recunoaşterea lor (ex.: în Bessarion pe Visarion al Niceei, 
în Nemezie pe Nemesius ş.a.m.d.). Pentru a folosi cât mai multor cititori, traducătorii/edi-
torii pot prezenta în paranteză, o singură dată, la prima ocurenţă, sau într-o notă la subsol, 
alternativa la opţiunea principală.

Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Preot Ilie Moldovan, În Hristos şi în Biserică: iubirea euharistică gene-
ratoare de viaţă şi destin românesc, Colecţia Logos şi Symbol, Seria Ethnos, 
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, 395 p., ISBN 978-606-509-196-2

Această carte se constituie ca al treilea volum din seria „Teologia iubirii” a părintelui 
profesor Ilie Moldovan („În Hristos şi în Biserică”, vol. I: Iubirea – Taina căsătoriei şi 
vol. II: Adevărul şi frumuseţea căsătoriei, Alba Iulia, 1996, 254 p., respectiv 256 p.) În 
Cuvântul înainte ni se spune că mesajul cel mai important al cărţii se adresează „fiilor 
neamului românesc”, vizând „o aprofundare teologică a iubirii divin-umane, care nu poate 
fi decât euharistică” (p. 5 şi 8-9). 

Prima parte a cărţii integrează metoda abordată de autor în studiul etnologiei con-
temporane. Sunt depăşite rând pe rând orientările naturaliste, pozitiviste şi empiriste, ca 
şi cele idealiste, axiologice şi voluntariste, pentru a fi promovată o viziune transcedentală 
în definirea etnicului. Relevantă este perspectiva spiritualităţii ortodoxe, cea care are în 
vedere viziunea dualistă asupra etnicităţii: pe de o parte, degradarea naturii etnicului prin 
căderea în păcat, iar pe de altă parte, restaurarea vieţii etnice, înnoirea ei prin lucrarea răs-
cumpărătoare şi transfiguratoare a Mântuitorului Iisus Hristos. „Spiritualitatea unui neam 
– subliniază autorul – se descoperă prin modul în care acesta e înrădăcinat în propriul său 
Model transcendent, inepuizabilă sursă a darurilor cu care este înzestrat în istorie” (p. 29). 
Drept urmare, identitatea noastră umană nu este doar un fapt natural, ci şi unul spiritual, iar 
a aparţine unui neam înseamnă a îndeplini o vocaţie, a-ţi asuma destinul unei spiritualităţi 
care îl defineşte. 

Partea a doua relevă semnificaţia şi implicaţiile liturgice ale Modelului divin trans-
cendent în revelarea iubirii supreme. Aici descoperim cele mai originale gânduri ale părin-


