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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-
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telui profesor Ilie Moldovan, cel care a aprofundat problema etnogenezei româneşti de-a 
lungul întregii sale vieţi. Teza sa finală cuprinde următorul scenariu: etnogeneza românilor 
coincide cu naşterea „din apă şi din duh” a unui popor. Poporul român a cunoscut o „cinci-
zecime etnică”, în sensul în care, în ziua Cincizecimii, la Ierusalim se găseau şi „romani 
în treacăt” (FA 2, 7-8). În opinia autorului, există o identitate deplină între limba pe care 
aşa-zişii „romani în treacăt” o vorbeau în mod curent (latina vulgară) şi limba pe care o 
auzeau, comunicată de Însuşi Duhul lui Dumnezeu. Aceasta nu este alta decât „limba 
Împărăţiei lui Dumnezeu”, limbă ce dă mărturie despre o nouă realitate iniţiată de Duhul 
Sfânt pe pământ şi care va fi limba unui nou neam, un neam creştinesc. Evaluarea marti-
riului Sfinţilor Montano şi Maxima, precum şi a mărturiei lui Niceta de Remesiana, îl duc 
pe părintele Moldovan la precizarea unei identităţi lingvistice între termenii „romanus” 
şi „christianus”, concluzia Domniei sale fiind aceea că „a fi botezat” este tot una cu „a fi 
român”, întrucât român nu este decât cel care a primit botezul de foc al Duhului. Conse-
cinţele sunt deopotrivă personale şi comunitare. Pe de o parte, noi suntem moştenitori ai 
unui grai de origine divină, membrii ai unui neam ce se găseşte la o răscruce a istoriei; pe 
de altă parte, împărtăşindu-ne prin apartenenţa la acest neam cu darurile Sfântului Duh, 
fiecare dintre noi suntem chemaţi să răspundem imperativului propriului destin. Regăsim 
astfel revalorificate consideraţiile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre relaţia indisolu-
bilă între Liturghia euharistică, „liturghia lăuntrică” (a sufletului) şi „liturghia cosmică”. 
Într-o asemenea perspectivă trebuie înţelese reflecţiile despre „etnicitatea euharistică” sau 
„românitatea liturgică”, anume faptul că Duhul Sfânt sfinţeşte prin Pogorârea Sa Cinstitele 
Daruri pentru ca Sângele lui Hristos să treacă în „sângele nostru”, făcându-ne rude de sân-
ge ale Domnului – popor ales şi sfânt, deopotrivă o comunitate eclesială şi etnică. 

Partea a treia aprofundează funcţiile şi implicaţiile Modelului divin transcendent în 
generarea unei vieţi şi a unui destin românesc. Sunt reluate aici bine-cunoscutele consi-
deraţii ale părintelui Ilie Moldovan despre „legea românească”. Sunt analizate graiul ro-
mânesc, paradisul etnic românesc şi perpetuarea acestora prin intermediul unei „natalităţi 
divine (sângele harismatic)” (p. 241 ş.u.). Este, într-un final, reliefată misiunea neamului 
românesc de a mărturisi pe Hristos liturgic şi cosmic. 

Partea a patra evidenţiază mărturia cosmică a lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt prin 
intermediul celor trei elemente menţionate în textul de la 1 In 5, 8: „Trei sunt care măr-
turisesc pe pământ: Duhul şi apa şi sângele”. De reţinut că toate aceste trei sunt elemente 
ce ţin de Sfânta Euharistie şi tot pe baza lor se constituie şi „etnicitatea euharistică”. Prin-
tr-o analiză istorică, arheologică, agriculturală, folclorică şi teologică, părintele profesor 
Ilie Moldovan extrage elementele definitorii ale unei „liturghii cosmice” în spaţiul (stră)
român carpatic. Ultima parte a cărţii este dedicată, într-o alternanţă de elemente optimiste 
şi pesimiste, modului în care poate fi perpetuat şi regenerat un neam prin intermediul cas-
tităţii adolescenţei, dar şi modul în care se poate atenta la existenţa unui neam prin avort. 
(Cu aceeaşi virulenţă, deplin justificată de altfel, părintele Moldovan atrage şi aici atenţia 
asupra aspectelor pe care le prezintă avortul: acesta este crimă, atentat împotriva vieţii şi 
persoanei umane, este genocid, atentat împotriva neamului, şi este şi deicid, atentat împo-
triva Mântuitorului Iisus Hristos Însuşi.) 
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Lecturarea ultimelor pagini ale cărţii ne pun şi în faţa altor elemente nocive în exis-
tenţa personală şi etnică: literatura imorală, presa agresivă, imaginile indecente în teatru, 
cinematograf şi televiziune. Încadrarea acestora în restul capitolelor, ca şi ansamblul lucră-
rii, lasă impresia că aceasta a rămas, într-o anumită măsură, neterminată. Cititorul trebuie 
să ţină însă cont de starea fizică în care părintele profesor Ilie Moldovan şi-a redactat 
ultima lucrare. Se cuvine, mai degrabă, să salutăm cu respect şi admiraţie marea putere de 
muncă şi tenacitatea de care a dat dovadă pentru a-şi duce la bun sfârşit, în condiţii deo-
sebit de grele, o lucrare la care domnia sa după cum le-a mărturisit tuturor celor apropiaţi 
ţine foarte mult. Într-adevăr, terminarea acestei cărţi aproape a coincis şi cu plecarea la 
Domnul a părintelui. Astfel, el şi-a împlinit pe deplin vocaţia şi slujirea pe care a cerut-o 
neîncetat de la fii neamului său. În acest fel, Modelul transcendent divin pe care l-a prea-
mărit prin cuvânt şi fapte, la amvon şi la catedră, se va reflecta încă multă vreme de acum 
înainte în cei pe care i-a format şi care rămân să se roage pe acest pământ românesc pentru 
sufletul celui care a fost părintele profesor Ilie Moldovan. 

Ciprian Iulian Toroczkai     

Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, Botezul în Tradiţia patristică, 
Ediţia a 2-a revăzută, Editura Agnos, Sibiu, 2011, 316 p., ISBN 978-973-1801-
85-8

După ce ne-a oferit o lucrare de sinteză, rod al mai multor zeci de ani de activitate 
didactică la Catedra de patrologie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu – ne referim, 
desigur, la cele trei volume de Patrologie editate la editura Basilica în 2009 şi 2010 –, iată 
că distinsul dascăl, care este părintele profesor Constantin Voicu, ne oferă bucuria unei 
noi lucrări semnificative în teologia ortodoxă – o privire retrospectivă asupra principalelor 
mărturii patristice referitoare la Taina Sfântului Botez. Este dovada unei capacităţi de lucru 
încă nesecate, şi nu este exclus ca în viitorul apropiat Domnia Sa, pe lângă diversele studii 
şi articole pe care le publică în revistele teologice de specialitate, să ne suprindă şi cu alte 
lucrări de anvergură, cristalizare a efortului de redescoperire şi revalorificare a tezaurului 
Sfinţilor Părinţi.

Lucrarea Botezul în Tradiţia Patristică, pe parcursul a şase capitole: Botezul în Bi-
serica primară (p. 13-44), Botezul în epoca părinţilor apostolici (p. 45-64), Apologeţii 
creştini despre Botez (p. 65-91), Doctrina creştină despre Botez în Alexandria (p. 92-103), 
Botezul în secolele IV-VI (p. 104-195), Autori bizantini din secolele VII-XIV (p. 196-228), 
ne provoacă la o lectură incitantă şi la o aprofundare a înţelegerii rolului Tainei Botezului 
în viaţa personală şi comunitară din Biserică. În primul capitol, după câteva precizări 
terminologice, părintele profesor Constantin Voicu face o paralelă între Botezul lui Ioan 
Botezătorul şi Botezul lui Iisus în Iordan, cu trimitere la Botezul în Biserica primară. 
Botezul lui Ioan se individualizează  prin caracterul său unic şi eshatologic, iar Botezul 
Mântuitorului constituie fundamentul Botezului practicat de către Biserică prin păstrarea 
tuturor elementelor sale caracteristce şi în ritualul practicat de către primii creştini: botezul 
cu apă pentru iertarea păcatelor în aşteptarea Împărăţiei, darul Duhului Sfânt şi proclama-


