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faţa ereziilor ce ameninţau unitatea Bisericii. Apărarea învăţăturii autentice de credinţă a 
luat şi formă cultică, marile sărbători împărăteşti ale Bisericii, printre care se numărau şi 
Naşterea şi Botezul Domnului, constituind tot mai mult prilejuri de exprimare imnografică 
şi testare a noilor formulări dogmatice. În fapt, datorită intervenţiei imperiale, s-a ajuns la 
impunerea cvasitotală a tradiţiei romane, inedite, de serbare a Naşterii Domnului despărţit 
de sărbătoarea Epifaniei. „Prin urmare, tradiţia liturgică a Romei cu privire la Naşterea 
Domnului (adică celebrarea ca eveniment unic pe data de 25 decembrie, n.n.) devine tacit 
criteriul şi prilejul exprimării ortodoxiei credinţei şi ale manifestării comuniunii şi unităţii 
liturgice cu Biserica întreagă” (p. 433). 

Ultima parte a cărţii abordează taina Naşterii Domnului în tradiţiile religioase, fol-
clorice ale poporului român. Dan Streza reia şi revalorifică astfel convingerea unor teologi 
români (dintre aceştia demn de a fi amintit fiind părintele profesor Ilie Moldovan) că 
formarea poporului român ca popor creştin a fost un proces ce a avut drept consecinţă im-
pregnarea profundă a creaţiilor folclorice româneşti cu un caracter autentic creştin. Este, 
aşadar, combătută opinia predominării practicilor superstiţioase, de factură păgână, în 
conştiinţa populară. Prin exemplul colindelor se evidenţiază simbolismul profund creştin 
al poporului român: practicile folclorului românesc de Crăciun ţin de celebrarea „Litur-
ghiei cosmice”. Altfel spus, actul colindării este consacrat aducerii pruncului nou-născut 
Iisus, Mântuitorul, în mijlocul comunităţii, fiindcă prin El „întreaga creaţie îşi redobândeş-
te dreptul de a se înscrie în sacru” (p. 411). 

Valoarea tezei de doctorat prezentată aici survine mai ales din modul coerent în care 
este sintetizată bibliografia, iar această valoare este sporită şi de abordarea multidiscipli-
nară: filosofică, istorică, arheologică, biblică, liturgică, patristică şi etnologică. Rezultatul 
este – mai ales ţinând cont de vârsta autorului, doar 26 de ani – impresionant. Cu siguranţă 
pe viitor cercetările lui Dan Alexandru Streza se vor adânci şi asupra altor segmente teo-
logico-liturgice, confirmând cele spuse de cel care a prefaţat cartea, Arhid. Ioan I. Ică jr: 
aceasta „contribuie la afirmarea în cadrul Facultăţii de Teologie Andreiene din Sibiu a unei 
şcoli de liturgică deja consacrată prin remarcabile cercetări realizate sub îndrumarea părin-
tească a Înaltpreasfinţitului Mitropolit şi dascăl Laurenţiu, bucuros să culeagă acum rodul 
unei alte împliniri a fiilor, dar şi a ucenicilor săi în ale teologiei, Dan şi Ciprian – mlădiţe 
înfrunzite de măslini roditori în jurul sfintei mese arhiereşti şi părinteşti a liturghisirii şi 
teologhisirii sale” (p. 14). 

Ciprian Iulian Toroczkai

Andrei Pleşu, Alexandru Mihăilă, Bogdan Tătaru-Cazaban, Vlad Be-
dros, Ovidiu Victor Olar, Mihail Neamţu, Arhangheli şi îngeri, Editura Dei-
sis/Stavropoleos, 2011, 165 p., ISBN 978-973-7859-76-1

Lansat cu prilejul hramului Bisericii Stavropoleos, prin aportul personalului bisericii 
amintite şi al Editurii Deisis, volumul închinat anghelologiei cuprinde cinci studii inter-
relaţionate prin contribuţia lui Andrei Pleşu – care leagă ideea de interval şi intermediar de 
ideea de ierarhie şi autoritate –, Alexandru Mihăilă – prezentând succint aspecte istorice 
veterotestamentare ale anghelologiei –, Bogdan Tătaru-Cazaban – prezentând influenţele 
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patristice, în special ale Sfinţilor Dionisie Areopagitul şi Grigorie Palama, asupra cugetării 
părintelui Dumitru Stăniloae despre sfinţii îngeri –, Vlad Bedros – care face sinteza ima-
ginii arhanghelilor din marile mânăstiri situate în Nordul Moldovei –, Ovidiu Victor Olar 
– despre minunile îngerilor şi ale arhanghelilor de la Biserica Stavropoleos –, încheind 
cu Mihail Neamţu, care ne aduce aminte de funcţia doxologică a omului (şi a îngerului, 
totodată). 

Învăţătura despre anghelologie reprezintă un capitol indispensabil al dogmaticii şi 
spiritualităţii ortodoxe; în referatul creaţiei anghelologia este menţionată aprioric antro-
pologiei, totodată însă, termenul pierde din consistenţă prin lipsa unei analize minuţioase 
a problematicii. În egală măsură, majoritatea dogmelor ortodoxe şi a tratatelor de spiri-
tualitate sunt centrate pe învăţătura hristologică în strânsă corelaţie cu antropologia, prin 
urmare orice expunere sistematică a învăţăturii despre sfinţii îngeri este imperios necesară.

Eruditul Andrei Pleşu tratează sistematic angelicul printr-o „sociologie a cerului”, 
începând cu evidenţierea importanţei termenului de autoritate în cotidian şi realizând o 
exegeză la parabola lucrătorilor nevrednici ai viei, precedată de o scurtă interpretare la 
cea de-a patra treaptă a ierarhiei cereşti: „stăpâniile sau stăpânirile”. În accepţiunea lui 
Andrei Pleşu, lucrătorii nevrednici sunt cei care transformă blocajul (faţă de autoritatea 
survenită din exterior) în agresiune, prezeverând treptat printr-o lipsă de înţelegere şi de 
receptivitate a mesajului sursei, metamorfozându-se în final în anihilare şi suprimare (p. 
14). Lucrătorul nevrednic al viei  se doreşte a fi erede, eliminând orice urmă de pretendent 
la moştenire, crezând că prin uzurpare poate accede singur la Împărăţia Stăpânului. Pentru 
Andrei Pleşu Stăpânul este Cel care deţine autoritatea ordinei şi a creaţiei, iar via este 
rodul rânduielilor (bune foarte), iar opacitatea receptării acestui mesaj face ca lucrătorii 
să nu accepte de la bun început temelia (fundamentul) întregii construcţii în detrimentul 
beneficiului imediat (p. 16). Recunoscând însă Cine deţine această autoritate, se poate 
realiza un transfer al acesteia, devenind comoştenitor cu Fiul lui Dumnezeu, dobândind 
„autoritatea de la care te împărtăşeşti” (p. 18). 

La Alexandru Mihăilă  anghelologia are repere şi aspecte istorice generale în lite-
ratura veterotestamentară şi apocrifă. În viziunea veterotestamentară, înţeleşi ca fiinţe lu-
minoase, cu feţele ca fulgerul, dotaţi cu o inteligenţă sclipitoare de discernere a mesajului 
divin şi a sensului acestuia (p. 39), îngerii sunt trimişii lui Dumnezeu ce se arată pancronic 
mai întâi lui Adam, Avraam (Fc 22), Iacob (Fc 31), Moise (Iş 4, 24), iar începând cu cartea 
Daniel şi Enoh numele îngerilor începe să fie specificat şi totodată ierarhizat (Uriel, Rafa-
el, Mihail, Sariel, Gabriel, Remiel etc.): astfel, heruvimii sunt descrişi în Biblia ebraică, ca 
nişte fiinţe hibride (Iz), cu înfăţişare umană, cu patru picioare, cu patru feţe (om, leu, taur şi 
vultur), amintiţi fiind de 91 de ori din care de cele mai multe ocurenţe sunt interrelaţionate 
cu prezenţa Cortului/Chivotului Sfânt; serafimii (Is) însă au şase aripi: cu două acoperind 
feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau. În partea finală, autorul pune în evidenţă 
echilibrul pe care Noul Testament îl aduce atunci când vorbeşte de anghelologie: dacă Ve-
chiul Testament antropomorfizează, iar doctrinele apocaliptice apoteozează îngerii, Noul 
Testament atestă o anghelologie moderată (p. 67).

Bogdan Tătaru-Cazaban abordează viziunea părintelui Dumitru Stăniloae în ceea ce 
priveşte anghelologia: ca făptură a intervalului, îngerul urcă şi coboară pe scara lui Iacob 
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mesajul Creatorului, în aşteptarea unui răspuns din partea omului; el cheamă astfel la 
receptivitate. Raportat la uman, ca fiinţă creată, îngerul se situează superior prin calitatea 
sa de mesager, însă putinţa omului creat după chipul Sfintei Treimi de a accede la îndum-
nezeire face ca să-l situeze deasupra îngerului; îngerii sunt superiori prin incorporalitate şi 
proximitate faţă de natura necreată, dar sunt împreună-slujitori cu oamenii (p. 87) prin trei 
raţiuni (după accepţiunea Sfântului Grigorie Palama, p. 90-91):

a) A avea „viaţă” ca „energie” pentru trup; astfel omul creat după chipul lui Dumne-
zeu, manifestându-şi „esenţa” în trupul ce viază dobândeşte o dimensiune incarnaţională, 
hristologică şi pnevmatologică.

b) A fi menit să conducă întreaga creaţie vizibilă, prin facultatea archikon situată în 
structura sufletului omenesc, în timp ce sfinţii îngeri supravegheză creaţia.

c) A fi creator prin aceea că facultăţile sufleteşti: inteligentă, raţională şi senzitivă  
converg, prin inventivitate spre transfigurarea întregii naturi materiale. 

La aceste ultime argumente, părintele Stăniloae adaugă şi „transmiterea reciprocă a 
cunoaşterii” între îngeri şi oameni (p. 92),  prin fiecare act dumnezeiesc săvârşit de Mân-
tuitorul: începând cu tripudierea îngerilor la Întruparea Logosului Divin, mergând până la 
surprinderea acestora la Înălţarea naturii umane – asumate în ipostasul Fiului – în sânul de 
comuniune al Sfintei Treimi; astfel, suprimarea prăpastiei ontologice dintre Dumnezeu şi 
om aduce un plus de transparenţă indelebilă asupra relaţiei dintre om şi înger, prin aceea 
că „prin om se vede îngerul şi prin îngerul din om Dumnezeu” (p. 95) în dimensiunea 
liturgică a Bisericii văzute şi nevăzute.

Vlad Bedros prezintă succint informaţii preţioase privind cultul arhanghelilor din sur-
sele literare şi iconografice incluse în ciclul minunilor păstrate în principalele mânăstiri din 
nordul Moldovei (sec. XV-XVI): începând cu icoana Sfinţilor Arhangheli de la Măşcăteşti 
păstrată în muzeul Mânăstirii Secu, icoana Sfântului Arhanghel Mihail din iconostasul Bi-
sericii Humor (dar şi icoanele privind distrugerea armatei siriene, viziunea lui Isus Navi, 
lupta cu diavolul pentru trupul lui Moise), icoanele ce reprezintă viziunile Sfântului Împărat 
Constantin şi icoana distrugerii Sodomei şi a Gomorei de la Mânăstirea Suceviţa, şi înche-
ind prin analiza icoanelor Sfinţilor arhangheli din Mânăstirile Probota, Voroneţ şi Moldovi-
ţa, adăugând pentru fiecare prezentare argumente istorice şi contextuale. 

Ovidiu Victor Olar  realizează un istoric amănunţit al Bisericii Stavropoleos, al ac-
tului de ctitoriei corelat cu interpretarea icoanelor, mai ales a celor care reflectă prezenţa 
sfinţilor îngeri. În ultima parte a studiului, autorul propune o interpretare a icoanei ce 
prezintă botezul şi pocăinţa desfrânatei din Alexandria, care accede la mântuire prin fapte 
bune şi ajutor divin (p. 150).

Lucrarea de faţă se încheie cu o interpretare antropologico-anghelologică a condiţiei 
omului, cu referire specială la vocaţia monahului ca „înger în trup”, prin care Mihail 
Neamţu (re)aduce aminte de importanţa Sfintei Cruci ca instrument de vindecare, de res-
taurare şi de creştere a dinamicii asemănării cu Dumnezeu, prin care sunt re-actualizate 
capacităţile sufleteşti primite prin înfierea baptismală în condiţia terapeutică a doxologiei. 
Eseul lui Mihail Neamţu, centrat pe importanţa şi mesajul Sfintei Cruci, aşezat la finalul 
lucrării de faţă face legătura cu elementul autorităţii - prezentat în exegeza lui Pleşu la 
începutul lucrării –, prin aceea că nu este suficientă cinstirea sfintei cruci fără a recunoaşte 
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însă Cine deţine autoritatea supremă, şi numai astfel se poate realiza un transfer plenar 
al harului dumnezeiesc prin care omul liturghiseşte împreună cu îngerii şi înfăptuieşte 
îndumnezeirea naturii sale create.

Drd. Silviu Ciută


