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I. PASTORALE

t LAURENŢIU
din mila lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului
întruparea iubirii divine

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept credincioşilor creştini, har,
milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!
„ Cuvântul S-afăcut trup şi S-a sălăşluit între noi
şi am văzut slava Lui, slavă ca a JJnuia-Născut
din Tatăl, plin de har şi de adevăr. ” (Ioan 1,15)

Iubiţii mei fii duhovniceşti,
^Te-a învrednicit şi anul acesta Prea Bunul Dumnezeu să ajungem binecuvânta^ tul praznic al Naşterii Domnului cu pace şi bucurie, mulţumind lui Dumne
zeu pentru toate darurile Sale cele bogate revărsate asupra noastră. Crăciunul este
praznicul bucuriei, e sărbătoarea „împlinirii celor făgăduite”, căci, ceea ce patriarhii cu
mare dor au aşteptat şi proorocii au profeţit şi drepţii au dorit să vadă, astăzi s-a împli
nit: Dumnezeu S-a arătat pe pământ şi a locuit între oameni. Este taina cea mare a
creştinismului, este misterul de necuprins al iubirii lui Dumnezeu, este realitatea nouă,
unică şi mântuitoare în care am intrat odată cu venirea la noi a Creatorului nostru.
Prin cântările acestei sărbători, prin frumoasele colinde care răsună în aceste zi
le, Biserica vrea să ne prezinte sintetic şi poetic întreaga iconomie a mântuirii, îm
plinită de Mântuitorul Iisus Hristos. Ceea ce textul cultic vesteşte este explicat şi
comentat în scrierile Sfinţilor Părinţi.
Toţi marii Părinţi ai Bisericii vorbesc despre misterul negrăit al iubirii lui
Dumnezeu arătat în istoria mântuirii neamului omenesc şi împărtăşit credincioşilor
la fiecare sărbătoare a anului bisericesc.
Din iubire Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, spune Sfântul Vasile cel
Mare, pentru a împărtăşi acestei fiinţe raţionale şi libere iubirea Sa, pentru ca prin
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asemănare să cunoască pe Cel asemenea, adică pe Creatorul său şi să răspundă aces
tei iubiri pentru ca astfel chipul să ajungă la asemănare1.
Dragostea aceasta negrăită a lui Dumnezeu s-a exprimat dintru început în starea
fericită pe care a gustat-o omul în rai, în acel „bine foarte” prin care Creatorul le-a
făcut pe toate. Căci, nu pe om l-a făcut primul, pentru a nu fi sărac, spune acelaşi
sfanţ părinte, ci a făcut mai întâi cerul, pământul şi toate plantele şi animalele peste
care l-a pus stăpân, alegând un loc special din tot pământul unde l-a aşezat pe om,
„ un locaş deosebit, în propria-I podoabă, în rai având astfel tot ce îi era necesar
pentru a se îndulci şi a gusta din dragostea dumnezeiască''2.
Scurtă a fost această stare primordială de fericire, căci din invidia diavolului
şi din neascultare de porunca dumnezeiască omul pierde această bucurie de „afi
împreună” cu Dumnezeu, pentru că, ne explică acelaşi mare ierarh din Cezareea
Capadociei, „ Adam, care era sub paza lui Dumnezeu şi se desfăta cu bunătăţile
Lui, iute s-a săturat de toate aceste bunătăţi şi ocărănd oarecum saţiul, a preferat
frumuseţii spirituale ceea ce părea plăcut ochilor trupului şi a preţuit mai mult
săturarea pântecelui decât desfătările cele duhovniceşti. De aceea îndată a şi fost
izgonit din rai, a pierdut acea vieţuire fericită şi a ajuns rău, nu din constrângere,
ci din nesocotinţă. De aceea a şi păcătuit pentru că a întrebuinţat rău libera voin
ţă şi a murit din pricina păcatului, «că plata păcatului este moartea». Cu cât se
depărta de viaţă, pe atât se apropia de moarte. Că Dumnezeu este viaţă, iar lipsa
vieţii, moarte."2
Cunoaştem cu toţii drama căderii şi consecinţele ei. La originea răului în lume
se află neascultarea de porunca dumnezeiască, din ispita şi lucrarea diavolului. „El,
ispititorul, este urător de oameni, spune Sfântul Vasile, pentru că este luptător îm
potriva lui Dumnezeu. De la început a urât şi s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu cel
Atotputernic, l-a dispreţuit pe Stăpânul, s-a înstrăinat de Dumnezeu. Văzând însă pe
om după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi neputând călca împotriva lui Dum
nezeu, toată răutatea lui a vărsat-o împotriva chipului lui Dumnezeu...’ . Şi aşa
omul a ajuns să cadă în păcat, aşa a intrat în lume moartea şi stricăciunea firii ome
neşti. Dar, Dumnezeu „nu l-a trecut pe om cu vederea, ne explică acelaşi mare ierarh
capadocian, ci mai întâi lege i-a dat spre ajutor, îngeri i-a rânduit spre pază şi îngri
jire, prooroci a trimis ca să mustre răutatea şi să înveţe virtutea, a pus stavilă por
nirilor spre răutate prin ameninţări, prin făgăduinţe a trezit dorinţa spre cele bune.
Căci bunătatea Domnului nu ne-a părăsit şi iubirea Lui faţă de noi n-am putut să o
împiedicăm”5. Am fost rechemaţi din moarte şi am obţinut iarăşi viaţa prin însuşi
1 Sfanţul Vasile cel Mare, Omilia la Psalmul 48, PG 29, 449C, în: Scrieri. Partea întâia: Omilii la
Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii şi Cuvântări, traducere, introducere şi note de Pr. D. Fecioru,
(PSB 17), Bucureşti, 1986, p. 319.
‘ Sfanţul Vasile cel Mare, Omilie rostită în Lacizis 8, PG 31, 1453A.
3 PG 31,344D-345A, Fecioru, p. 443.
4 PG 31, 1456C.
5 PG 31,913BD.
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Domnul nostru Iisus Hristos, Care a venit pe pământ şi „S-a născut din femeie pen
tru ca să-i renască pe toţi cei născuţi şi S-a răstignit de bunăvoie, pentru a-i milui
pe cei ce nu s-au răstignit de bunăvoie...”6
Adâncul tainei iubirii lui Dumnezeu s-a arătat deplin la venirea în lume a Fiului
lui Dumnezeu, Care a venit pe pământ „nu prin foc şi în sunete de trâmbiţe şi pe un
munte fumegând sau printr-un nor întunecos şi prin furtuni care înspăimântă sufle
tele celor care îl ascultă, după cum afirmă Sfântul Vasile cel Mare, ci acum este
Dumnezeu în trup, Care vorbeşte cu blândeţe şi cu bunătate cu cei care au aceeaşi
natură umană ca şi El. Dumnezeu în trup: [El] nu lucrează asupra noastră din de
părtări, aşa cum lucra prin profeţi, ci chiar prin trupul Lui însuşi, cel de o rudenie
cu al nostru, pentru a readuce la Sine tot neamul omenesc."1
Din toate aceste pasaje patristice este evident faptul că opera de mântuire îm
plinită de Dumnezeu-Omul este taina divino-umană a iubirii divine întrupate, este
realitatea nouă, mântuitoare adusă în lume de întruparea Cuvântului lui Dumnezeu.
Dacă la începutul lumii Creatorul a sădit chipul Său în om, la venirea Sa în lume, la
re-crearea lumii, bogăţia infinită a bunătăţii şi iubirii lui Dumnezeu a luat forma
virtuţilor umane, s-a arătat prin smeritul chip omenesc pentru ca pe toţi oamenii să-i
atragă la Sine. Doar prin această unire negrăită şi tainică natura umană a putut fi
izbăvită de păcat, de moarte şi de tirania diavolului. Păcatul l-a depărtat pe om de
Dumnezeu şi numai Dumnezeu putea să îl readucă pe om la comuniunea cu Sine.
Astfel, Fiul lui Dumnezeu se coboară la om, se îmbracă cu trup omenesc din preacu
rata Fecioară Maria, pentru ca omul să se întoarcă la Dumnezeu, să se umple de
Dumnezeu. Sfântul Atanasie cel Mare spune că firea umană a fost dată Fiului lui
Dumnezeu ca unui doctor iscusit pentru a o izbăvi de muşcătura cea înveninată a
şarpelui, pentru a o curăţi şi a o învia şi a-i dărui nemurirea8. Iar acest doctor plin de
bunătate, spune acelaşi sfânt părinte, S-a făcut El însuşi medicamentul firii noastre,
pentru ca toţi să ne izbăvim de păcat, de diavol şi de moarte gustând din Preacurat
Trupul Lui, împărtăşindu-ne de viaţa care izvorăşte din El9.
Întrupându-Se, Dumnezeu-Cuvântul a adus pe pământ toate bogăţiile cereşti,
tot adevărul dumnezeiesc, toată fericirea raiului pierdută prin neascultare şi, de ace
ea, spune Sfântul Grigorie Teologul, prin Betleem oamenii au intrat iarăşi în paradis,
căci Cel Care îmbogăţeşte S-a sărăcit de bunăvoie, pentru ca omul să se îmbogăţeas
că cu Dumnezeirea Lui; şi Cel plin S-a golit pentru puţin timp de slava Sa, ca omul
să se împărtăşească de plinătatea Sa10.
„Când Fiul lui Dumnezeu a văzut că păcatul, întinând sufletul, a distrus şi în
trup tot ce El a pus ceresc în el şi că şarpele cel viclean stăpânea peste oameni, atunci
El nu a trimis alt remediu împotriva bolii decât pe Sine, căci un alt medicament ar fi
6 PG 31,1496A.
7 PG 31, 1460B.
8 Sfanţul Atanasie cel Mare, Despre întruparea Cuvântului 54, PG 25, 192BC.
9 Ibidem, 61, PG 25, 277AB.
10 Sfanţul Grigorie Teologul, Omilia 44, PG 36,612B şi Cuvânt la Arătarea Domnului 13, PG 36,325AD.
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fost insuficient pentru o astfel de mare suferinţă, şi, după ce S-a deşertat de slava pe
care o avea ca Fiu născut din Tatăl fără de mamă, El cel nemuritor S-a făcut muritor
întrupăndu-Se în trupul unei Fecioare, ieşind din el atât Dumnezeu cât şi om, atât
nemuritor cât şi muritor, unind în Sine cele două firi, una ascunsă, iar alta văzută... In
aceste două firi, dumnezeiască şi omenească, Hristos S-a arătat ca Noul Adam pentru
ca pe Adam cel dintâi să îl mântuiască. Dar El a apărut cu totul acoperit sub acope
rământul trupului luat din Fecioară, pentru că altfel nu ar fi fost posibil să se apropie
de slăbiciunile oamenilor şi pentru că era necesar ca şarpele, care se crede înţelept,
să se apropie din nou de acest Adam şi să îl întâlnească pe Dumnezeu... 1
Precum într-o familie venirea în lume a unui copil e aşteptată cu ardoare, în
acelaşi fel Biserica, marea familie creştină, odată cu apropierea Crăciunului se um
ple de bucuria venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. E bucuria coborârii lui Dum
nezeu la om, e fericirea vederii, auzirii, pipăirii Lui, pe care Biserica o păstrează în
imnele acestei sărbători. De ce este atât de actuală şi inepuizabilă această bucurie an
de an? Pentru ce creştinismul nu încetează a sărbători în fiecare an pe 25 decembrie
venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu? Este oare Crăciunul doar o simplă amintire,
o re-punere în scenă a unor evenimente şi fapte trecute din istoria mântuirii? Este
Crăciunul un simplu eveniment istoric, comemorat şi repetat la infinit asemenea unei
zile naţionale? Care este taina bucuriei perpetue pe care ne-o dăruieşte Dumnezeu an
de an?
Răspunsul la toate aceste întrebări ni-1 oferă semnificaţia tainică a cultului Biseri
cii, în cadrul căruia omul se întâlneşte cu Hristos, cu Hristos cel răstignit şi înviat, cu
Hristos în Care sunt concentrate toate evenimentele iconomiei mântuirii. întâlnirea cu
Hristos prin Duhul Sfânt este taina bucuriei fiecărei sărbători. Noi, acum, nu doar cuge
tăm la Hristos şi la tot ce a făcut El pentru noi, ci intrăm în legătură cu El prin cântări şi
rugăciuni, ne împărtăşim de El prin Jertfa Euharistică, prin Sfintele Taine. Această
maximă apropiere a lui Hristos de noi ne aduce în inimi bucuria fiecărui eveniment al
vieţii Lui pământeşti pe care prin harul Sfanţului Duh îl trăim ca mereu actual, mereu
nou şi înnoitor pentru viaţa noastră. în Biserică putem astfel reitera întreaga viaţă a lui
Hristos prin Sfintele Taine, după cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, iar această îm
preună călătorie a lui Hristos cu noi prin întreg cultul Bisericii este o tainică realitate
care aduce în inimile noastre bucuria fiecărui praznic împărătesc.
Cântările Crăciunului folosesc prezentul continuu tocmai pentru a exprima actua
litatea bucuriei acestei întâlniri perpetue cu Hristos, prin cult. Astfel, în prima catavasie a praznicului, preluată din Cuvântarea la Arătarea Domnului a Sfântului Grigore
Teologul, noi cântăm:
„Hristos se naşte, măriţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pă
mânt, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare,
că S-a preamărit
11 Sfanţul Grigorie Teologul, Poeme dogmatice, Despre Testamente şi despre venirea lui Hristos,
PG 37,459-462.
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Dumnezeu a vrut să mântuiască neamul omenesc nu de la distanţă, ci Şi-a asu
mat firea omului cea căzută, facându-Se ipostas al ei, acoperindu-Şi slava Sa pentru
a putea intra în comuniune cu omul, devenind un Subiect pe măsura naturii ome
neşti. Această coborâre a lui Dumnezeu la om arată iubirea, libertatea şi atotputerni
cia lui Dumnezeu, fiind maxima manifestare a puterii şi iubirii Lui. Părinţii Bisericii
au văzut metaforic această coborâre a lui Dumnezeu la făpturile Sale, această
chenoză drept „un joc” al dragostei dumnezeieşti în care Creatorul vine şi Se coboa
ră ca un părinte Ia nivelul copilului bolnav, pentru a-1 vindeca şi a-1 atrage la dragos
tea şi bucuria comuniunii Sale, fără a pierde însă nimic din înălţimea şi atotputerni
cia Sa: „Cuvântul Cel preaînalt se joacă în tot felul de moduri, unind (cu Sine), după
cum a binevoit, lumea întreagă de pretutindeni, spune Sfântul Grigorie Teologul în
unul din poemele sale12, arătând că manifestarea iubirii Ziditorului a toate, a Celui
preaînalt, a Celui necuprins, este o coborâre negrăită, văzută metaforic ca un joc
dumnezeiesc în care dragostea divină ia chip omenesc, dăruindu-se tainic făpturii
pentru a o atrage astfel cu totul la Sine.
Aceasta este taina cea mare a sărbătorii de astăzi: iubirea lui Dumnezeu vine la
noi sub chipul smerit al unui prunc născut în sărăcie şi simplitate pentru a-1 întâlni pe
omul care îşi pierduse prin păcat nevinovăţia prunciei, pentru a-i dărui blândeţea,
smerenia, simplitatea, nerăutatea şi frumuseţea originară.
Pruncul născut în Betleemul Iudeii, Mântuitorul lumii, a venit în lume pentru a în
toarce inimile părinţilor spre copii, a celor frământaţi de gânduri, a celor dezbinaţi, a
celor păcătoşi, a celor însinguraţi spre cei curaţi, spre cei simpli, spre cei smeriţi, spre
cei lipsiţi de răutate, şi ne avertizează că dacă nu vom întoarce şi nu vom fi ca şi copiii,
nu vom intra în împărăţia cerurilor (cf. Mat 18, 3).
Imperativul Evangheliei este clar: Să ne facem cu toţii copii la inimă pentru a în
ţelege acest „joc al iubirii lui Dumnezeu ”, această dăruire de dragoste care aşteaptă
răspunsul nostru. Să lăsăm orgoliile personale, egoismul şi toate celelalte patimi, să ne
golim de noi înşine, să coborâm în Betleemul inimii şi acolo să II întâlnim pe pruncul
Hristos, sălăşluit prin Taina Sfântului Botez în inimile noastre cu toată frumuseţea,
curăţia, blândeţea şi smerenia Lui, aşteptând răspunsul şi dragostea noastră. Hristos
Cel smerit, Hristos Pruncul a venit în lume, S-a întrupat, S-a răstignit şi a înviat, iar
apoi prin harul Sfântului Duh S-a sălăşluit în inimile noastre, vrând să găsească suflete
care să intre în dialog cu El, care să redescopere astfel frumuseţea originară a copilăriei
neamului omenesc, adică starea de fericire din rai.
Să ne arătăm toţi copii ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Hristos, prin gustarea din
viaţa Lui în Sfintele Taine, pentru ca astfel să trăim de acum o viaţă cerească, o viaţă
nouă, renăscută de Sus, prin pocăinţă şi paza sfintelor Sale porunci. Apostolul nea
murilor ne învaţă că a trăi această viaţă nouă în Hristos înseamnă a renunţa la pati
mile egoiste, înseamnă a omorî „jmădularele.. cele pământeşti: desfrănarea, necurăţia, patima, pofta cea rea şi lăcomia, care este închinare la idoli...”, a lepăda mânia,
12 Sfanţul Grigorie Teologul, Poeme etice, PG. 37, 624-625.
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defăimarea, cuvintele de ruşine, „pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii
neascultării...” (Col 3, 5-8).
Suntem îndemnaţi să nu iubim lumea şi cele din lume, adică pofta ochiului, pofta
trupului şi trufia vieţii (cf. 1 In 2, 16), pentru ca astfel să ne arătăm asemenea pruncului
Hristos, Fratele nostru mai mare, venit în lume nu doar să ne înveţe, dar şi să ne ajute să
dobândim viaţa fericirii veşnice.
Avem datoria sfântă să păzim curăţia neamului românesc atât de ameninţată
în acest ultim deceniu. Să nu uităm că această curăţie a copiilor este principalul gaj
pentru care Dumnezeu mai ţine lumea. Oare putem rămâne indiferenţi de ceea ce
se întâmplă în şcolile noastre, în societatea noastră? Oare putem trece cu vederea
faptul că prin toate mijloacele mass-media, prin jocurile pe calculator, prin imagi
nile din presă sau de pe internet se atentează la sufletul curat al copiilor şi sfinţenia
familiei? Oare ce pot învăţa cei mici puşi în faţa televizorului? Cine este oare răs
punzător că noi lăsăm fiii neamului nostru să evadeze în fiecare zi într-o lume a
violenţei, a desfrâului, a adulterului, a pornografiei propusă prin televiziunea co
mercială? Oare nu ne dăm seama de ce probleme ne vom lovi peste câţiva ani când
copiii noştri vor creşte?
Să ne trezim, iubiţi credincioşi, să ne luptăm pentru păzirea curăţei noastre su
fleteşti, dar şi a copiilor noştri. Să le dăm celor mici hrana sufletească de care au
nevoie, să veghem creşterea lor, să îi deprindem de mici cu paza sfintelor porunci,
cu mersul la biserică, să ne străduim să îi scoatem cu ajutorul rugăciunii, a Sfintei
Spovedanii şi a Sfintei Euharistii din toate capcanele şi cursele celui rău, oferindu-le
ca alternative la seducţiile modernismului, o viaţă cât mai aproape de Dumnezeu şi
de natură, precum şi o viaţă de adevărată comuniune de iubire în familie. Doar aşa
copiii noştri vor deprinde cei şapte ani de acasă, vor învăţa care sunt valorile şi virtu
ţile specifice neamului nostru.
Biserica noastră, prin noul său întâistătător, Prea Fericitul Părinte Patriarh Da
niel, ne-a oferit tuturor fiilor ei trei daruri alese: Radioul Trinitas, Postul de Televizi
une şi cotidianul Lumina, care sunt nu doar alternative la cele lumeşti, ci adevărate
lucrări de educaţie duhovnicească, prin rugăciune şi cateheză, de apărare a credinţei
şi a spiritualităţii ortodoxe, de susţinere a propriei sale lucrări misionare şi filantro
pice.
Naşterea Domnului este pentru noi sărbătoarea coborârii lui Dumnezeu, a locu
irii Lui în şi printre oameni. Biserica ne îndeamnă să ne bucurăm nu ca la un praznic
omenesc, ci ca la unul dumnezeiesc, nu lumeşte, ci mai presus de lume, nu cu cele
ale noastre, ci cu cele ale Stăpânului, nu cu cele ale slăbiciunii, ci cu cele ale tămă
duirii, nu în ospeţe şi necumpătări, ci în bucuria Duhului Sfânt, pentru ca Pruncul
tânăr născut în ieslea Betleemului să Se nască şi să crească în inimile noastre prin
împărtăşirea de Sfintele Taine, prin paza sfintelor porunci, prin vieţuire curată şi
bineplăcută lui Dumnezeu. Să devenim copii, să ne întoarcem în noi înşine, să des
coperim pe Hristos Pruncul din inimile noastre, să ne curăţăm de patimi, să vieţuim
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aşa cum ne-a învăţat Pruncul dumnezeiesc şi aşa cu un glas toţi să intonăm cântarea
dulce a Bisericii noastre:
„ Ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă? Că pentru noi,
Dumnezeu este între oameni; pentru firea cea stricată, Cuvântul trup S-a făcut fi S-a
sălăşluit între noi; pentru cei nemulţumitori, Făcătorul de bine; pentru cei robiţi,
Slobozitorul; pentru cei ce şedeau întru întuneric, Soarele dreptăţii; pe cruce, Cel
fără patimă; în iad, Lumina; în moarte, Viaţa; învierea pentru cei căzuţi. Către
Acesta să strigăm: Dumnezeul nostru, slavă Ţie!".
Al Vostru arhipăstor şi rugător fierbinte către Dumnezeu,

t Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

t IOAN
Din mila lui Dumnezeu,
Episcop al Covasnei şi Harghitei
Hristos se naşte, Măriţi-L!

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini, har,
milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, părintească binecuvântare!
„Să mergem dar până la Betleem să vedem cuvântul acesta
ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. (Lc.2,15)

Amarele praznic al Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
■^•^umple iarăşi de bucurie inimile noastre.
Până la venirea lui Hristos Domnul în lume, omul trăia sub povara păcatului şi,
în consecinţă, sub osânda morţii. Viaţa omului se petrecea sub semnul fiului risipi
tor, depărtându-se tot mai mult de Creatorul său. Dumnezeu însă, în marea Sa milos
tivire, nu L-a părăsit pe om pe care l-a făcut după chipul şi asemănarea Sa. Şi iată că,
la ,plinirea vremii”, a trimis în lume pe Fiul Său pe pământ.
îngerul le-a zis păstorilor din Betleem: „Nu vă temeţi căci, iată, vă binevestesc
vouă bucurie mare, care să fie pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. "(Lc. 2, 10-11).
Iată, mărturie îngerească despre Cel ce S-a născut ca Izbăvitor al neamului
omenesc-restaurator al lumii căzute.
Hristos a venit să ne scape din robia păcatului şi a morţii, dar nu vrea ca aceasta
să fie fără noi -fără lacrimile pocăinţei noastre.
Această împreună lucrare, la care ne cheamă Hristos, nu are efecte benefice
doar asupra omului, ci şi asupra lumii, căci urmările păcatului se răsfrâng si ele asu
pra întregii lumi.
A venit astăzi la noi Cel Care ne cheamă din robie la libertatea cea în Hris
tos şi nu numai la libertate, ci şi la conlucrare-sa lucrăm împreună cu El la rezidirea lumii
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Dacă lumea a fost întemeiată prin Cuvânt de Sfânta Treime, acum, prin Hris
tos, omului i se dă cinstea de a participa şi el la rezidirea ei. Iată fraţilor, la ce mare
cinste este chemat omul prin Hristos-după primirea Tainei Botezului!
Iubiţi fraţi şi surori,
Hristos nu doreşte numai să Se întâlnească cu noi, din când în când, la sărbă
tori, El nu Se mulţumeşte doar cu laudele noastre de la praznice. El voieşte să Se
semene, să Se zămislească în inimile şi viaţa noastră. Să ajungem a fi după chipul
şi asemănarea Sa, căci numai aşa vom putea intra în împărăţia iubirii Iui Dumnezeu.
Dacă în lume Hristos S-a născut trupeşte o singură dată din Fecioara Maria în urmă
cu două milenii, în relaţia Sa cu noi oamenii, El îşi înnoieşte mereu Naşterea Sa
duhovnicească pentru cei ce îl primesc.
„lată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi
intra la el”(Apoc.3, 20).
Naşterea duhovnicească a lui Hristos în noi aduce cu sine binecuvântarea Sa şi
în acelaşi timp o personală comuniune cu Dumnezeu.
Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi şi vom
veni la el şi vom face locaş la el” (In. 14, 23).
După ce cunoaştem că, Hristos S-a născut duhovniceşte în noi, că îl avem în
inima noastră? Iată, acest răspuns îl avem în Evanghelia după Luca, unde se relatea
ză care a fost starea Fecioarei Maria după ce a spus: 'Tată, roaba Domnului. Fie mie
după cuvântul tău!... Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul şi s-a bucurat
duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu ” (Lc. 1,38, 46-47).
Iată, nespusa bucurie a Maicii Domnului după ce a consimţit să-şi asume marea
responsabilitate de a naşte pe Fiul lui Dumnezeu. L-a recunoscut pe Cel Ce avea
să-L nască ca Mântuitor al său.
Iubite frate creştine, dacă ai simţit vreodată dulcea bucurie a inimii, după ce ai
spus: Da, Doamne Iisuse Hristoase, de astăzi voiesc să Te sălăşluieşti în mineînseamnă că eşti un om fericit, dar păzeşte-ţi viaţa în sfinţenie ca nu cumva, prin
păcatele tale, să alungi, din inima ta, chiar pe Hristos - Făcătorul şi Mântuitorul tău.
Naşterea lui Hristos a fost aşteptată şi dorită timp îndelungat, împlinindu-se la
„plinirea vremii”(Galateni 4,4).
întruparea şi Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos a fost anunţată de profeţii
Vechiului Testament cu mulţi ani înainte.
Am putea spune că, cel puţin în lumea iudaică, venirea în lume a lui Mesia era
un fapt mult aşteptat. Aşa cum Isaia profetul se adresa contemporanilor săi zicândule: „Gătiţi calea Domnului” (Is. 40, 3)- tot aşa, aceste cuvinte ni se adresează şi
nouă, celor de azi, şi până la sfârşitul veacului să ne pregătim mereu ca, Hristos Să
Se nască şi în noi duhovniceşte-căci fără această naştere nu vom putea intra în împă
răţia lui Dumnezeu. Să lepădăm mai întâi păcatul şi să ne primenim duhovniceşte
şi apoi să-L chemăm prin rugăciuni evlavioase şi stăruitoare ca El, Hristos, să Se
sălăşluiască în ieslea inimilor noastre. Avându-L pe Hristos înlăuntrul nostru, prin
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har vom fi şi noi martori ai Iubirii întrupate şi Jertfite pentru noi şi pentru mântuirea
noastră.
Iubiţi fraţi creştini,
La Praznicul de astăzi, vedem o împletire de stări ale omului în faţa Tainei în
trupării şi Naşterii Fiului lui Dumnezeu, Hristos Domnul, şi anume: bucurie şi tea
mă- frică. Cum pot aceste sentimente să coexiste în inima omului, căci ele sunt con
trare şi totuşi în Hristos se unesc, dând starea ce trebuie s-o aibă omul în faţa Creato
rului său?!
îngerul le spune păstorilor:
„Nu vă temeţi! Căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare... ”(Lc. 2,10). De ce
erau să se teamă în faţa acestei întâmplări care avea să mângâie, în faţa unei taine în
care omul dator este a se închina şi ai mulţumi lui Dumnezeu?!
îngerul le vesteşte un Mântuitor, Care coboară la starea lor socială de păstori;
Se naşte, aşa cum s-au născut ei, în staulul oilor. Cel vestit de înger se dezbracă de
slava cerului şi Se îmbracă ca şi ei, ca un prunc în scutece-nu în haine scumpe; sufe
ră ca şi ei-îmbracă haina celor săraci- căci aşa ajunsese omul după ce l-a pierdut
pe Dumnezeu: sărac.
Oare toţi oamenii din vremea aceea erau săraci?! Avem atâtea mărturii, atât bi
blice, cât şi istorice, că erau şi oameni care aveau palate, avuţii şi erau socotiţi ca a fi
bogaţi, dar iată, Hristos ne spune că şi aceştia erau săraci. Bogat poţi să fii doar
după ce îl ai pe Hristos în inima ta.
în noapte, Hristos-Lumina Lumii-Se naşte şi îi descoperă pe păstori: că ei,
consideraţi de semenii lor, categoria socială cea mai de jos, sunt cei ce priveghează. O lume întreagă era adormită în somnul păcatului, ei, păstorii, sunt îndreptă
ţiţi să-L vadă primii pe „Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii” (In.
1,29)- pe Dumnezeu întrupat, Slăvit de îngeri şi necunoscut până atunci de oa
meni.
Teama care vrea s-o alunge din cugetul păstorilor-/»/ vă temeţi, poate fi înţe
leasă cred, în contextul versetului 11 din Psalmul 2, unde se spune „Slujiţi Domnu
lui cu frică şi vă bucuraţi Lui cu cutremur ”.
Iubiţi credincioşi, după învăţătura Sfinţilor Părinţi, nu ne este îngăduit a ne
încrede în Dumnezeu fără teamă de El, nici nu ne este îngăduit a ne teme de El
fără a ne şi încrede totodată.
în relaţia noastră personală cu Dumnezeu trebuie să avem şi să nutrim o bucu
rie sfântă conjugată cu o anumită frică, respect şi cinstire.
Sfanţul Ioan Gură de Aur, de la a cărui trecere la Domnul în rândul Sfinţilor,
anul acesta s-au împlinit 1600 de ani, aplecându-se şi el asupra cuvântului rostit de
înger păstorilor, iată ce ne spune:
„Iisus Hristos este hărăzit să fie în acelaşi timp şi Mântuitor şi Pierzător. Ii
spune Dreptul Simeon Maicii Domnului: „Iată, Acesta este rânduit spre căderea şi
spre scularea a multora în Israel... ” (Lc. 2,34).
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Iată, pentru ce trebuie să ne bucurăm: în nădejdea că Pruncul lisus ne va ajuta
să ne sculăm din căderea noastră, dar şi să ne temem ca nu cumva să fim din numă
rul celor care neprimindu-L pe Hristos să ajungem în osânda veşnică.
Odată cu Naşterea Sa în peştera din Betleem, Hristos Domnul S-a jertfit pen
tru noi, dar vrea să ne jertfim şi noi împreună cu El. Ne-a iubit atât de mult, încât
s-a pogorât în iesle pentru noi, dar aşteaptă şi strădania şi participarea noastră la
actul mântuirii noastre şi nu numai.
Hristos s-a rugat, a plâns, a pătimit pentru noi păcătoşii - Vrea acum ca rugă
ciunile noastre să se unească cu rugăciunile Sale.
Sunt mulţi creştini care spun: vreau să mă măntuiesc, dar fără nici o condiţie
sau sarcină.
Sfanţul Apostol Pavel scrie galatenilor: „ Cei ce sunt ai lui Hristos lisus şi-au
răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele lui”(Gal. 5, 24).
Mulţi creştinii vor mântuirea, dar fără lepădarea şi fără înfrânarea poftelor rele.
Fraţi creştini, Hristos este Binefăcătorul nostru, căci „din plinătatea Lui noi
toţi am luat şi har peste har” (In. 1,16). Hristos este Păstorul cel Bun care ne hrăneş
te cu Trupul Său Euharistie, El este Calea ce duce la cer şi Uşa prin care intrăm în
Împărăţia iubirii lui Dumnezeu.
Iubirea lui Dumnezeu faţă de noi oamenii S-a arătat prin trimiterea în lume a
Fiului Său, Cel Unul Născut. Iubirea însă, trebuie să nască iubire. Iubirea Lui
faţă de noi trebuie să rodească dragostea noastră faţă de lisus Hristos, faţă de
noi înşine, faţă de semenii noştri.
Mântuitorul nostru lisus Hristos, a cărui naştere o prăznuim astăzi cu aleasă
bucurie, este Cuvântul întrupat, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat.
Să fim pe deplin încredinţaţi, că acelaşi Cuvânt, Care de la Dumnezeu a venit
şi S-a făcut Om şi S-a născut plin de har şi adevăr, este gata oricând să reverse
peste noi din plinătatea Lui, har peste har.
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Omul după căderea sa în păcat, s-a ascuns de Dumnezeu- întru adânc-într-o
peşteră-până acolo însă a coborât şi lisus Hristos şi de acolo l-a ridicat pe om.
Să nu ne ascundem fraţilor iar de Dumnezeu, în peştera păcatului, ci să ne
lăsăm aflaţi de El.
Prima pagină din istoria creştinismului a fost scrisă cu raza de lumină
a stelei care arăta drumul spre peştera din Betleem, însă a doua pagină este
deja scrisă cu sângele pruncilor ucişi de Irod, şi de atunci cele mai multe pa
gini din istoria creştinismului au fost scrise cu Sângele lui lisus Hristos şi al
martirilor.
Hristos nu S-a născut pe o planetă moartă, ci pe una vie, făcând posibilă ast
fel întâlnirea vremelniciei cu veşnicia.
Prin Naştere s-a început restaurarea chipului lui Dumnezeu în om, trecăndu-se
astfel de la a culege mărul la zămislire.
23

PASTORALE
Buna rânduială a vieţii întru ascultare zace, de aceea, la acest Mărit Praznic, cu
părintească dragoste, Vă îndemn să rămâneţi ascultători şi împlinitori ai învăţă
turii lui Hristos şi a Bisericii noastre strămoşeşti.
Harului Domnului nostru Iisus Hristos,
dragostea lui Dumnezeu Tatăl
şi împărtăşirea Sfântului Duh
să fie cu voi cu toţi.
Al vostru al tuturor de tot binele voitor
f IOAN
Episcopul Covasnei şi Harghitei

II. STUDII ŞI ARTICOLE

„Sfântul Ioan Gură de Aur - ierarh, teolog şi filantrop”
Simpozionul teologic internaţional
De la început Biserica şi-a cinstit cu evlavia cuvenită pe sfinţii ei, între care la loc
de cinste aflându-se cei care şi-au închinat viaţa nu numai slujirii preoţeşti, ci şi păstră
rii şi propovăduirii corecte a învăţăturii de credinţă, descoperită de Mântuitorul Hristos
şi transmisă nouă prin Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor din generaţie în generaţie.
Anul acesta. Biserica a acordat o atenţie deosebită cinstirii Sfanţului Ioan Gură de
Aur de la a cărei mutare la cele sfinte se împlinesc 1600 de ani. Manifestări ştiinţifice
dedicate acestui eveniment au avut loc cu preponderenţă în lumea ortodoxă. In cadrul
acestora s-a înscris şi Simpozionul teologic internaţional şi interconfesional „Sfântul
Ioan Gură de Aur - ierarh, teolog şi filantrop”, desfăşurat la Sibiu în perioada 18-20
octombrie 2007.
Simpozionul organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”
din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu cu binecuvântarea I.P. Sale Dr.
Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a întrunit profe
sori de teologie şi cercetători din Grecia, Germania, Elveţia, Norvegia şi România.
După slujba Te Deum-ului săvârşită în capela Facultăţii de Teologie în prezenţa
participanţilor, lucrările simpozionului, care s-au desfăşurat în Aula „Mitropolitul
Ioan Meţianu”, au fost deschise prin binecuvântarea I.P.Sale Dr. Laurenţiu Streza,
Mitropolitul Ardealului, care a subliniat în cuvântul său importanţa pe care o acordă
Biserica Sfântului Ioan Gură de Aur, unul din troiţa de arhierei, nu numai pentru
activitatea sa pastorală, misionară, filantropică şi învăţătorească, ci şi pentru că în
treg învăţământul teologic ortodox este pus sub patronajul celor trei corifei ai epocii
de aur a teologiei patristice din secolul al IV-lea, sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie de
Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur.
A urmat cuvântul de salut din partea conducerii facultăţii rostit de domnul lect.
univ. dr. Sebastian Moldovan, secretar ştiinţific, mulţumind participanţilor pentru că au
dat curs invitaţiei şi urând succes pentru buna desfăşurare a simpozionului.
Prima sesiune s-a deschis cu referatul domnului prof. Adolf-Martin Ritter de la Uni
versitatea din Heidelberg - Germania cu tema: Ce pot învăţa luteranii de azi de la Sfântul
Ioan Gură de Aur? Deşi teolog protestant, domnia sa este un mare admirator al Sfinţilor
Părinţi răsăriteni în general şi al Sfântului Ioan Gură de Aur în special, căruia i-a dedicat
un spaţiu larg în cadrul cercetării sale în domeniul Patrologiei, accentuând de data aceasta
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dimensiunea ascetică şi liturgică a teologiei hrisostomiene ca model pentru viaţa spirituală
a creştinului autentic. în acelaşi context al evaluării operei Sfanţului Ioan Gură de Aur din
partea luterană s-a înscris Domnul prof. Herman Pitters (Sibiu) cu referatul intitulat: Jnsemnătatea lui Ioan Hrisostom pentru formularea învăţăturii de credinţă a Bisericii lute
rane din Transilvania în secolul al XVI-lea”. A urmat referatul părintelui academician
prof. Mircea Păcurariu, având ca temă: Sfântul Ioan Gură de Aur în Biserica Ortodoxă
Română. S-au evidenţiat legăturile Sfântului Ioan cu spaţiul românesc şi locul pe care îl
ocupă opera sa în literatura teologică şi spiritualitatea românească. Sesiunea a continuat cu
referatul domnilor conf. Christos Arabatsis şi lect. Pannaghiotis Ifantis de la Universitatea
din Tesalonic - Grecia, care au abordat în expunerea lor un aspect mai puţin explorat al
operei hrisostomiene: Soteriologie aplicată în panegiricele patristice. Exemplul Sfântului
Ioan Gură de Aur. Ultimul referat al primei părţi a sesiunii a fost susţinut de părintele
profesor Ioan Caraza de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, având ca temă: Revelaţie
şi cultură la Sfântul Ioan Gură de A ur.
A doua parte a primei sesiuni, desfăşurată în după-amiaza zilei de 18 octombrie
2007, a avut ca temă principală viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur privind slujirea
preoţească aşa cum reiese din tratatul său yf)espre preoţie”, care a constituit subiec
tul analizat de referenţii pr. lect. Marian Vîlciu (Târgovişte) şi pr. lect. Gabriel
Pândele (Galaţi). Sesiunea s-a încheiat cu referatul părintelui Vasile Bîrzu (Sibiu)
despre Ecourile controversei mesaliene în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur
şi cel al părintelui lect. Mihail Teodorescu (Târgovişte) cu titlul: Sfântul Ioan Gură
de Aur, exeget la „Faptele Apostolilor
Seara, participanţii au audiat concertul susţinut de Opera Română în catedrala
mitropolitană din Sibiu.
Sesiunea a doua a început cu referatul domnului lect. Andreias Heiser de la Uni
versitatea din Berlin - Germania, care a analizat o altă latură mai puţin cercetată a ope
rei arhiepiscopului constantinopolitan: Gura de Aur şi poet? Consideraţii asupra repre
zentării lui Pavel de către Ioan Hrisostom. A urmat referatul domnului prof. Martin
George de la universitatea din Berna - Elveţia, care a prezentat programul novator al
Sfântului Ioan Gură de Aur ca arhiepiscop al capitalei imperiale într-o perioadă în care
influenţa împărătesei Eudoxia era dominantă şi căreia i-a căzut victimă el însuşi datorită
criticii nemiloase privind discrepanţa dintre opulenţa de la curtea imperială şi mulţimea
săracilor din suburbiile oraşului. în acelaşi context s-a înscris şi referatul doamnei cer
cetător Nicoleta Acatrinei de la Institutul Federal Elveţian al Tehnologiei din Zurich Elveţia cu titlul: Sfântul Ioan Gură de Aur şi homo oeconomicus - de la etică la mora
lă, ca şi cel prezentat de pr. prof. Nicolae Chifâr privind Poziţia Sfântului Ioan Gură de
Aur faţă de nedreptăţile sociale din timpul său. Abordând unul din aspectele teologice
ale operei hrisostomiene, domnul prof. Torstein Tollefsen de la Universitatea din Oslo Norvegia a expus referatul intitulat: Sfântul Ioan Gură de Aur, critic al
neoarianismului. Despre dimensiunea politică a operei sale a vorbit domnul Konstantin
Bozinis de la Universitatea din Atena - Grecia în comunicarea Teologie şi politică în
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opera Sfântului loan Hrisostom, iar despre cea filantropică a referit pr. conf. Ioan
Vicovan (Iaşi).
Partea a doua a acestei sesiuni a unnărit în mod special evidenţierea operei exege
tice a Sfântului Ioan Gură de Aur. Astfel părintele prof. Vasile Mihoc a vorbit despre
Sfântul Pavel şi evreii după comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Romani 9-11,
iar pr. conf. Constantin Băjău (Craiova) a prezentat Actualitatea comentariilor Sfântului
loan Gură de Aur la Corpus-ul paulin. Doamna conf. Mihaela Palade (Bucureşti) a
făcut referire la aportul exegetic la Cartea Facerea în comunicarea sa: Apostol alfrumu
seţii creaţiei. în acelaşi context s-au înscris şi referatele: Omiliile Sfântului Ioan Gură
de Aur la Naşterea Domnului, prezentat de pr. lect. Nicolae Jan (Alba-Iulia) şi Sfântul
Ioan Hrisostom, între polemic şi simpatetic, susţinut de conf. Claudiu Arieşan (Timi
şoara). Nu putea lipsi nici evidenţierea conponentei educaţionale şi pedagogice a gândi
rii Sfântului Ioan Gură de Aur într-un referat prezentat de lect. Remus Feraru (Timişoa
ra).
La discuţiile şi evaluarea finală s-a accentuat importanţa referatelor prezentate,
care au subliniat una sau alta din laturile teologice şi practice ale gândirii Sfântului
Ioan Gură de Aur întărind convingerea tuturor participanţilor că şi astăzi activitatea
şi opera marelui ierarh constantinopolitan, teolog şi filantrop deopotrivă, este actuală
şi constituie un model de slujire şi trăire autentică pentru fiecare creştin în parte.
Sâmbătă, 20 octombrie, participanţilor li s-a oferit posibilitatea să viziteze oraşul
Sibiu, Capitală Culturală Europeană în anul 2007, şi câteva localităţi din Mărginimea
Sibiului, savurând frumuseţile şi obiceiurile oamenilor din această zonă.
Publicăm în acest număr al revistei noastre o parte din referate, urmând ca într-un
volum separat să fie tipărite toate conferinţele susţinute în cadrul acestui simpozion.

Sfântul Ioan Gură de Aur - om al rugăciunii,
al evlaviei şi trăirii profunde,teolog desăvârşit
şi cuvântător insuflat de har divin*
Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această minunată ocazie oferită nouă, de
a ne aminti şi de a-1 comemora pe Sf. Ioan Gură de Aur. De aceea acest eveniment
deosebit l-am început printr-un Te-Deum în Capela Facultăţii.
I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru sfinţii Săi care ne prilejuiesc astfel de oca
zii deosebite de a fi împreună şi de a teologhisi pe marginea vieţii lor sfinte şi a învă
ţăturii lor. Nu numai Facultatea noastră, nu numai Biserica Ortodoxă Română, ci
Biserică Ortodoxă din întreaga lume l-a comemorat anul acesta pe Sf. Ioan Gură de
Aur, la împlinirea a 1.600 de ani de la chemarea sa sus în ceruri.
A vorbi despre Sf. Ioan Gură de Aur este în acelaşi timp şi uşor şi foarte greu,
ca de altfel despre toţi aleşii lui Dumnezeu. Este uşor pentru că ai ce spune. Sunt
enorm de multe lucruri, pilduitoare pentru noi, pe care el le-a săvârşit şi care ne sunt
dragi, dar este, în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură, şi foarte dificil tocmai pentru că
Sfântul Ioan Gură de Aur a fost o personalitate atât de complexă şi cu o multitudine
de realizări pe foarte multe planuri, încât asumându-ţi responsabilitatea conturării
personalităţii sale, ţi se naşte în suflet teama, ca nu cumva să uiţi ceva din multele
sale împliniri sau prin atitudinea ta să impietezi memoria acestei mari personalităţi.
Când spun aceasta am în minte o rugăciune a unui teolog, care, înainte de a
vorbi despre un sfânt, s-a rugat sfântului spunând: sfinte, iartă-mă înainte de a rosti
cuvântul de laudă ca nu cumva lauda mea să-ţi micşoreze prestigiul şi demnitatea
sau starea în care te afli tu în faţa lui Dumnezeu. De aceea şi eu doresc să precizez de
la început că, adresându-mă Dumneavoastră, nu mi-am propus să rostesc o cuvântare
exhaustivă despre Sfântul Ioan Gură de Aur, ci mai mult să deschid calea către abor
darea tuturor coordonatelor vieţii şi activităţii acestui sfânt, mare dascăl şi ierarh, pe
care desigur Dumneavoastră o veţi face la acest simpozion.
Sfântul Ioan Hrisostom a fost unul din cei mai mari predicatori ai cuvântului lui
Dumnezeu, motiv pentru care Biserica l-a onorat cu numirea de Gură de Aur. Noi
cunoaştem importanţa vestirii cuvântului lui Dumnezeu şi de aceea suntem bucuroşi
să ne apropiem de modelul acesta desăvârşit, prin care cuvântul lui Dumnezeu a fost
* Cuvântare rostită la deschiderea Simpozionului dedicat Sfântului Ioan Gură de Aur.
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Sfântul loan Gură de Aur- om al rugăciunii, al evlaviei şi trăirii profunde
transmis poporului lui Dumnezeu, nu numai prin grai şi scris , ci mai ales prin vieţu
irea sa. Se cuvine să menţionăm Cuvântările sau predicile sale la sărbătorile mari ale
Mântuitorului apoi Panegiricele în cinstea sfinţilor, Cuvântările despre statui.
Sfântul loan Gură de Aur a fost şi un mare teolog pe care Biserica l-a rânduit
spre pomenire şi cinstire împreună cu ceilalţi doi mari ierarhi, formând triada ierarhi
lor protectori ai învăţământului teologic: Vasile, Grigorie şi loan. De numele său se
leagă un număr mare de scrieri ce ocupă optsprezece volume în renumita colecţie
patristică Migne. Amintim pe scurt doar genurile pe care le-a abordat. Astfel, a scris
sute de Omilii asupra cărţilor Vechiului şi Noului Testament. Are apoi opere dogmatico-polemice, apologetice, ascetice (ex. „Despre Feciorie”), morale (ex.: „Despre
slava deşartă şi despre educaţia copiilor”, „Despre preoţie”). A fost un teolog al po
căinţei pentru că această stare firească a noastră în faţa lui Dumnezeu ne apropie mai
mult de El, ne întăreşte comuniunea noastră cu El. A şi scris chiar un tratat „Despre
Pocăinţă”. A fost teologul rugăciunii, a celei particulare, dar şi publice, şi dacă am
aminti numai Liturghia care i-a fost atribuită, nu ca o creaţie proprie, ci ca o creaţie a
Bisericii, la care el a contribuit foarte mult, ne dăm seama cât de îndreptăţită este
cinstirea pe care i-o aduce Biserica, pomenindu-l în fiecare Duminică şi în fiecare
sărbătoare în 98 la sută din perioada anului bisericesc.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a spus acum, la Iaşi, cu prilejul aducerii
moaştelor Sf. loan Gură de Aur că, prin acest mare ierarh s-a vorbit mai mult în toată
istoria creştină de Constantinopol decât de Ierusalim. Deci a fost atât de cinstită prin
el Biserica Răsăriteană şi cunoscută spiritualitatea concentrată în Bizanţ decât a fost
cunoscută chiar Biserica Ierusalimului.
Sf. loan Gură de Aur a fost şi un iubitor de aproapele, un filantrop. Nu întâm
plător a fost numit „ambasadorul săracilor” şi „<apostolul carităţii”.
Deci, ne bucurăm pentru această manifestare deosebită, o binecuvântăm şi do
rim acestui Simpozion cu tema: „Sf. loan Gură de Aur - episcop, teolog şi filantrop”
succesul meritat. Facultatea noastră de Teologie, în toţi cei 220 de ani de existenţă, a
adus prinos de recunoştinţă acestui Sf. Părinte al Bisericii şi o face şi astăzi bucuroa
să şi îmbrăcată în veşmânt de sărbătoare, prin această manifestare.
Aceeaşi bucurie se simte în întreaga noastră Arhiepiscopie a Sibiului şi în Mi
tropolia Ardealului, în această lună noiembrie când în calendar se află înscris, în ziua
de 13 a lunii, numele Sfântului loan Gură de Aur.
Fie ca el să mijlocească pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
pentru pacea a toată lumea, ca unul ce are mare îndrăzneală înaintea Tatălui Ceresc,
a Mântuitorului Hristos şi a Duhului de viaţă făcător.

t Dr. Laurenţiu Streza
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
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Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea PĂCURARIU

în fiecare an la 30 ianuarie, şcolile teologice ortodoxe de pretutindeni cinstesc
pe Sfinţii ocrotitori ai învăţământului teologic, Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareei Capadociei, Grigorie de Nazianz sau Teologul şi Ioan Gură de Aur sau
Hrisostom, arhiepiscopul Constantinopolului, trei mari luceferi ai Bisericii, dar şi
modele ale unor vieţi duhovniceşti exemplare.
Toţi au trăit în secolul al IV-lea, numit şi „secolul de aur” al creştinătăţii, secol
frământat de atâtea schimbări de ordin politic şi social, de dispute teologice care au
dus la convocarea primelor două Sinoade ecumenice şi a unor sinoade locale pentru
lămurirea problemelor aflate în discuţie. Toţi trei au scris lucrări teologice de o mare
profunzime şi diversitate, toţi au fost renumiţi predicatori, iar doi dintre ei ne-au lă
sat şi Liturghiile care le poartă numele. Toţi au explicat credincioşilor lor - prin pre
dici sau prin lucrări scrise - cuvintele Sfintei Scripturi, mai ales cărţile Noului Tes
tament. Toţi s-au aplecat cu iubire şi milă asupra suferinţelor pe care le îndurau unii
dintre semenii lor, contribuind la promovarea unor opere de asistenţă socială. Toţi au
fost apreciaţi şi iubiţi de fiii lor duhovniceşti, încât au fost ridicaţi pe cele mai de
seamă scaune ierarhice ale timpului, ca de acolo să răspândească cu şi mai multă
putere lumina învăţăturii creştine.
Deşi au activat în locuri diferite ale creştinătăţii răsăritene şi au lucrat cu mij
loace diferite, în medii şi condiţii diferite, totuşi aceşti trei „mari dascăli ai lumii şi
ierarhi” au contribuit efectiv la triumful deplin şi definitiv al Bisericii creştine, la
sporirea prestigiului teologiei răsăritene, din roadele căreia au beneficiat toţi cei care
îl slujesc pe Hristos de la ei încoace până azi.
în anul acesta, îl cinstim în mod deosebit pe unul dintre ei, şi anume pe Sfântul
Ioan Gură de Aur, căci la 14 septembrie, de ziua înălţării Sfintei Cruci, se vor îm
plini 1.600 de ani de când marele Părinte era chemat la Domnul, undeva pe ţărmul
răsăritean al Mării Negre, unde era exilat din dispoziţia cârmuitorilor politici ai Im
periului Roman de Răsărit (Constantinopol), în frunte cu împărăteasa Eudoxia, pe
care a avut curajul să o condamne de atâtea ori în predicile sale.
După cum se ştie, Sfanţul Ioan Gură de Aur sau Hrisostom era originar din
Antiohia Siriei (azi Antakya, în sud-estul Turciei, la graniţa cu Siria), crescut de
vrednica sa mamă Antuza, rămasă văduvă la vârsta de 20 de ani, care i-a dat o creş30
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tere aleasă. A făcut studii strălucite în Antiohia, cu renumitul retor Libanius. După
moartea mamei sale, s-a retras în Munţii Antiohiei, unde a trăit în rugăciune şi medi
taţie timp de câţiva ani. Reîntors în Antiohia, a fost hirotonit diacon, apoi a slujit ca
preot 12 ani, timp în care a rostit strălucitele sale predici care i-au adus numele sub
care a rămas în istorie: „Gură de Aur” sau „Hrisostom” (în greceşte) sau Zlatoust (în
slavoneşte). In anul 397 - spre surprinderea şi supărarea multora - a fost ridicat în
scaunul de arhiepiscop al Constantinopolului, oraşul Sfântului împărat Constantin,
pe atunci capitala Imperiului Roman de Răsărit. Şi-a continuat activitatea cu şi mai
mult entuziasm, condamnând cu vehemenţă păcatele timpului, fiind totodată şi un
sincer sprijinitor al săracilor, al văduvelor, al orfanilor şi al sclavilor.
Nu intrăm în prezentarea atâtor aspecte din activitatea lui predicatorială, pasto
rală sau socială, ci vom încerca să punem în lumină doar legăturile sale directe pe
care le-a avut cu unii dintre „Părinţii” Bisericii din mediul daco-roman din fosta
provincie romană Scythia Minor, Dobrogea de mai târziu, ca apoi să prezentăm mo
dul în care a fost cinstit de Biserica românească.
Se ştie că primul scaun episcopal pe teritoriul ţării noastre a fost cel de la
Tomis (Constanţa), atestat în secolul al IV-lea, deşi nu este exclusă prezenţa unor
ierarhi aici chiar în secolul „apostolic”, continuând cu perioada persecuţiilor. Spre
sfârşitul secolului al IV-lea păstorea în Tomis episcopul Teotim /, pe care istoricul
bisericesc Sozomen îl prezenta ca fiind „de neam scit” (Ist. Bis. VII, 26 în Migne,
Patrologia Graeca, 67, col. 1500 BCD), deci un autohton. Era un teolog erudit, din
moment ce în anul 392 Fericitul Ieronim (t 420) în cartea sa De viris illustribus,
nota că „a scris scurte tratate sub forma unor dialoguri, în stilul vechii retorici; aud
că scrie şi alte lucruri.” Fragmente din opera sa literară se păstrează în lucrarea Sfân
tului Ioan Damaschin (f 749) Sfintele Paralele. Păstorirea lui a fost tulburată de ata
curile şi jafurile hunilor, care au ajuns până în apropiere de Tomis. Episcopul
Teotim, ca un bun părinte sufletesc al credincioşilor tomitani, le-a fost de mare aju
tor în momentele grele prin care treceau, încercând să schimbe viaţa şi moravurile
hunilor, oferindu-le mese şi daruri, fapt pentru care aceştia îl considerau „Dumneze
ul romanilor” (Deus romanorum). Se pare că episcopul tomitan a încercat să facă şi
misiune printre ei, ajutat fiind de Sfântul Ioan Gură de Aur.
Iată ce scria patriarhul Dositei al Ierusalimului în prefaţa Bibliei de la Bucureşti
din 1688 (deşi socotim că aceasta a fost scrisă de învăţatul Constantin Cantacuzino
Stolnicul, dar patriarhul a semnat-o pentru a da mai multă autoritate traducerii):
„Creştinat-au Zlatoust pre rumâni, pre cari şi lăcuitorii Nistrului îi numesc
letopiseţile ceale bisericeşti, învăţând pre unii dentr-înşii carte şi limba elinească şi
cu aceaia pe ceailalţi. „i

î
Biblia adică dumnezeiasca Scriptură..., Bucureşti, 1688; reeditarea din 1988 în Editura Institu
tului Biblic şi de Misiune, p. XXX-XXX1. Vezi şi Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia românească
veche (cităm BRV), voi. 1, Bucureşti, 1903, p. 290.
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Deci episcopul Teotim al Tomisului - cel apreciat de Fericitul Ieronim, de isto
ricul bisericesc Sozomen, iar mai târziu de Sf. Ioan Damaschin - era în bune relaţii
şi cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Probabil s-au cunoscut în jurul anului 400, când par
ticipau la un sinod local întrunit la Constantinopol. Popularitatea, dar mai ales pres
tigiul de care se bucura Sf. Ioan datorită predicilor şi lucrărilor sale scrise, i-au adus
şi mulţi adversari, între care şi Teofil, arhiepiscopul Alexandriei Egiptului şi împără
teasa Eudoxia. Prin intrigi şi delaţiuni s-a ajuns la convocarea acelui sinod de la Ste
jar, în apropiere de oraşul Calcedon, din anul 403, prezidat de Teofil al Alexandriei.
La acel sinod, Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, l-a acuzat pe Sf. Ioan că ar împărtăşi
unele din învăţăturile greşite ale lui Origen, marele învăţat din Alexandria (t 254).
Dar la acest sinod era prezent şi episcopul Teotim de Tomis, care s-a ridicat în apăra
rea arhiepiscopului Ioan Gură de Aur al Constantinopolului. Potrivit celor scrise de
Sozomen în Istoria sa bisericească, Teotim a apărat cu fermitate pe Origen şi impli
cit pe prietenul său, Sf. Ioan Gură de Aur - prin cuvintele: „Eu nu vreau să necin
stesc pe acela care a adormit de mult în chip frumos şi nu îndrăznesc să săvârşesc o
blasfemie condamnând lucruri pe care cei dinaintea noastră nu le-au înlăturat, mai
„2
ales că ştiu că în cărţile lui Origen nu se află nici o învăţătură rea.
Desigur, apărându-1 pe Origen, Teotim apăra şi pe Sf. Ioan Gură de Aur, prie
tenul său, dar fără să poată fi suspectat vreunul din ei că ar fi împărtăşit şi unele din
ideile greşite ale marelui teolog alexandrin. Pentru noi rămâne un lucru neîndoielnic
şi anume prietenia dintre Teotim şi Ioan Gură de Aur, demnitatea şi curajul pe care 1a avut în faţa adversarilor aceluia în cadrul Sinodului de la Stejar . Amândoi vor fi
trecuţi apoi în rândul sfinţilor, Teotim fiind prăznuit la 20 aprilie3.
Un alt moment de seamă din viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur îl constituie în
tâlnirea cu alţi doi reprezentanţi de seamă ai spiritualităţii daco-romane, cuvioşii
Gherman şi Ioan Casian, amândoi trecuţi în rândul sfinţilor şi prăznuiţi la 29 (28)
februarie. Viaţa lor este cunoscută. Sfântul Ioan Casian este prezentat de biograful
său, Ghenadie din Marsilia, ca fiind de „neam scit” (natione scytha), deci un
dacoromân, născut în jurul anului 360 în Scythia Minor, plecat împreună cu priete
nul său mai vârstnic, Gherman, în Ţara Sfântă, apoi în aşezările ascetice din Delta
Nilului, unde au stat mai mulţi ani, luând contact cu mari Părinţi duhovniceşti, ale
2 Socrate, Istoria bisericească, VI, 12, în Patrologia Graeca, 67, col. 70, AB. Textul la Pr. prof.
Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromană, Bucureşti, 1979, p. 188; Mihai Diaconescu,
Istoria literaturii dacoromâne, Bucureşti, 1999, p. 527.
3 Detalii despre acest „Părinte” dacoromân, vezi la Pr. Niculae Şerbănescu, „1600 de ani de la
prima mărturie documentară despre existenţa Episcopiei Tomisului”, în rev. Biserica Ortodoxă Română,
an. 87, 1969, nr. 9-10, p. 1008-1013; Ioan G. Coman, op. cit., p. 185-195; Mitropolit Nestor Vomicescu,
Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până in sec. XVII. Izvoare, traduceri, circulaţie, Craiova, 1983, p. 38-42 (şi Editura 1984, p. 43-48); Mihai Diaconescu, Istorie şi valori, Bucureşti, 1994 (cap.
„Marii scriitori de la Tomis”, p. 64-72); Mihai Diaconescu, Istoria literaturii dacoromâne, p. 525-531;
Pr. Ioan Mircea Ielciu, „Un Părinte străromân ierarh şi teolog: Teotim I”, în RT, Sibiu, an. 15 (87), 2005,
nr. 1, p. 76-84.
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căror învăţături le va prezenta în cartea sa Collationes Sanctorum Patrum (Convor
biri cu Părinţii) în 24 de cărţi. Ceea ce ne interesează aici este faptul că în jurul anu
lui 400, au venit la Constantinopol. După mărturia scriitorului Ghenadie de Marsilia,
Ioan Casian a fost hirotonit diacon, iar Gherman preot, de către Sfanţul Ioan Gură de
Aur. înseamnă că vor fi slujit amândoi alături de marele arhipăstor al capitalei Impe
riului. Au rămas în Constantinopol, numărându-se printre susţinătorii marelui Părin
te în faţa adversarilor şi detractorilor săi. Scriitorul bisericesc Palladius - care a scris
şi o „ Viaţă a Sf. Ioan Gură de Aur'\ - scria că Gherman a luat parte şi la Sinodul de
la Stejar, de care am pomenit, şi care a luat în dezbatere acuzaţiile care i se aduceau
lui Ioan Gură de Aur, a luat parte şi cuviosul Gherman (pe lângă episcopul Teotim
de Tomis), o dovadă a prestigiului de care se bucura. Acelaşi Palladius scria că
amândoi au făcut parte din delegaţia trimisă la Roma de clerul şi credincioşii din
Constantinopol în toamna anului 404, ca să ceară sprijinul papei Inocenţiu I (401417) pentru marele lor Arhipăstor, trimis a doua oară în exil. Deşi intervenţia lor n-a
dus la rezultatul dorit, totuşi, misiunea lor la Roma, unde au pledat în favoarea Sfân
tului Ioan Gură de Aur, merită să fie pusă în lumină.
După cum se ştie, Ioan Casian a fost hirotonit preot la Roma, iar după moartea
lui Gherman (c. 415), a plecat în sudul Galliei, la Massilia (azi Marsilia - Marseille),
unde a întemeiat două mănăstiri, una de călugări, alta de călugăriţe, organizându-le
după modelul celor răsăritene4. Ioan Casian a scris şi o lucrare hristologică, De
incarnatione Domini. Contra Nestorium (Despre întruparea Domnului. împotriva lui
Nestorie). Trecând peste importanţa dogmatică-hristologică a lucrării, trebuie să re
ţinem doar cuvintele deosebit de elogioase la adresa Sfântului Ioan Gură de Aur, pe
care-1 socotea „învăţătorul” său, cu îndemnuri adresate credincioşilor din
Constantinopol de a-i cinsti memoria. Iată aceste cuvinte, redate după ultima tradu
cere a operei sale în limba română: „De aceea şi eu, smerit şi necunoscut nici prin
nume nici prin merite, dacă nu pot să râvnesc locul de învăţător între cei mai de
seamă clerici ai oraşului Constantinopol, îl pretind, totuşi, şi-l doresc pe cel de disci
pol (ucenic). Căci (fiind) primit de episcopul Ioan, fie-i cinstită amintirea, în slujba
sfântă şi închinat lui Dumnezeu, deşi departe cu trupul, cu sufletul sunt acolo, şi da
că nu cu prezenţa, măcar cu gândul mă simt unit cu acele mulţumirifoarte venerabi
le şi foarte dragi mie... De aceea, vă rog şi vă conjur (implor) pe voi toţi care vă gă
siţi între zidurile oraşului Constantinopol, concetăţeni ai mei prin dragostea de patrie
şi fraţi prin unitatea de credinţă, să vă despărţiţi de acel lup hrăpitor (Nestorie,
n.n.)... nu vă atingeţi de el şi nu primiţi de la el, fiindcă toate ale lui sunt aducătoare
de moarte... Aduceţi-vă aminte de vechii voştri învăţători şi preoţi, de Grigorie (de

4 Ioan G. Coman, op. cit., p. 223; Mihai Diaconescu, Istoria literaturii dacoromâne, p. 538-540.
Amănunte la Ioan Mircea Ielciu, Principalele etape ale biografiei unui mare îndrumător duhovnicesc al
Apusului: scitul Ioan Casian, în „Revista Teologică”, an. 9 (81), 1999, nr. 3, p. 51-55, precum şi în lu
crarea sa Har şi libertate în viziunea teologică a Sfântului Ioan Casian, Bucureşti, Editura Paralela 45,
2002, p. 183-190.
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Nazianz, n.n.) cel cunoscut în lumea întreagă, de Nectarie cel vestit în sfinţenie
(arhiepiscop al Constantinopolului între anii 381-397, n.n.), de Iocin cel minunat
întru credinţă şi nevinovăţie, de acel Ioan care prin asemănare cu Ioan evanghelis
tul, discipolul (ucenicul) lui Iisus, a dormit întotdeauna la pieptul şi în dragostea
Domnului. De el, vă spun, aduceţi-vă aminte, pe el urmaţi-l, la puritatea lui, la
credinţa lui, la învăţătura şi la sfinţenia lui gândiţi-vă. Aduceţi-vă aminte întot
deauna de învăţătorul şi educatorul vostru, la sânul şi îmbrăţişarea căruia, ca să
zic aşa, aţi crescut, care a fost învăţătorul comun al meu şi al vostru, căruia îi sun
tem discipoli (ucenici) şi aşezământ. Citiţi-i scrierile, păstraţi-i învăţăturile, îmbrăţişaţi-i credinţa şi meritele... El, aşadar, să vă fie întotdeauna în gând şi ca înain
tea ochilor lor, el să trăiască în sufletele şi în cugetele voastre, de la el să socotiţi
că vin, până la urmă, cele scrise aici de mine, fiindcă el m-a învăţat în toate pe
care le-am scris. Şi prin aceasta, credeţi-le nu atât ale mele, cât (ci) ale lui, fiindcă
râul porneşte de la izvor şi tot ce se socoteşte a fi al discipolului (ucenicului) se
„5
cuvine să se treacă în cinstea dascălului.
Rezultă din aceste cuvinte că Ioan Casian a fost „primit în slujba sfântă şi în
chinat lui Dumnezeu” de către Ioan Gură de Aur, al cărui discipol se considera şi ale
cărui învăţături le-a ascultat şi le-a urmat, îndemnând şi pe creştinii din
Constantinopol să-şi aducă mereu aminte de el şi să-i urmeze învăţăturile şi sfinţenia
vieţii. Aşadar trei dacoromâni - episcopul Teotim şi călugării Gherman şi Ioan
Casian - şi-au înscris numele cu cinste în rândul prietenilor sinceri ai marelui arhie
piscop al Constantinopolului - Noua Romă, Sfântul Ioan Gură de Aur6.

După trecerea Sfântului Ioan Gură de Aur la Domnul (+ 14 septembrie 407),
legăturile dacoromânilor şi apoi ale românilor cu el nu s-au întrerupt. Ele vor conti
nua în chip tainic timp de 1.600 de ani prin Liturghia care îi poartă numele şi care se
săvârşeşte în peste 320 de zile ale anului liturgic. Cu alte cuvinte, în mănăstirile ro
mâneşti în care, de regulă, Sfânta Liturghie se săvârşeşte zilnic, iar în bisericile pa
rohiale mai puţin, duminica şi uneori sâmbăta, călugării şi credincioşii din mănăstiri
le şi parohiile româneşti ascultă mereu Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Iar
5 Cit. din Sfanţul Ioan Casian, Scrieri alese. Traducere de prof. Vasile Cojocaru şi prof. David
Popescu (PSB, 57), Bucureşti, 1990, p. 881-882.
6 Bibliografia referitoare la Sfântul Ioan Casian este foarte bogată, dar nu este cazul să o prezen
tăm aici. Ea este prezentată detaliat la Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a
doua, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 82-83; Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi.
I, ediţia a treia, Iaşi, Editura Trinitas, 2004, p. 140-141. Recomandăm doar pe Pr. Prof. Ioan G. Coman,
Scriitori bisericeşti din epoca străromână, p. 217-280; Mitropolit Nestor Vomicescu, Scrieri patristice
în Biserica Ortodoxă Română până în secolul XVII, Craiova, 1983, p. 47-57 (şi voi. Primele scrieri
patristice în literatura noastră, secolele IV - XVI, Craiova, 1984, p. 31-97); Mihai Diaconescu, Istoria
literaturii dacoromâne, p. 532-551 şi 734-749; Pr. Ioan Mircea Ielciu, Har şi libertate, p. 16-60.
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preoţii slujitori, îndatoraţi să citească „rânduiala sfintei împărtăşanii”, din cele 12
rugăciuni prescrise acolo, cinci îi aparţin Sfanţului loan Gură de Aur. Deci preotul se
pregăteşte pentru Liturghie şi săvârşeşte Sfânta Jertfa alături de Sfântul loan Gură de
Aur, prin ale cărui rugăciuni cere „darul cel de sus” „de la Părintele luminilor”.
Nu ştim în ce limbă liturgică au slujit preoţii dacoromâni, deveniţi treptat ro
mâni, odată cu păstoriţii lor. Probabil iniţial au folosit limba latină populară, după
cum dovedeşte şi lexicul nostru bisericesc, preponderent de origine latină; în cetăţile
greceşti de la Marea Neagră (Pontul Euxin) se va fi slujit şi în limba greacă. Din a
doua jumătate a secolului al IX-lea liturghia bizantină (greacă) se traduce în limba
slavă veche (paleoslavă) pentru slavii încreştinaţi din sudul Dunării, iar de acolo şi la
popoarele slave răsăritene. După opinia slavistului Petre P. Panaitescu, liturghia sla
vă (sau ritul bizantino-slav) se introduce şi la români, se pare prin ucenici ai Sfinţilor
Chirii şi Metodie, apostolii slavilor. De acum înainte vor fi ajuns la noi manuscrise
slave sud-dunărene, inclusiv Liturghierul - cu Liturghiile Sfinţilor loan Gură de Aur,
Vasile cel Mare şi Grigorie Dialogul
deşi nu excludem nici posibilitatea copierii
lor chiar pe pământ românesc . Desigur, nici unul dintre primele manuscrise liturgi
ce slave copiate la noi nu s-au păstrat.
Primele manuscrise liturgice slave păstrate, copiate la noi, aparţin secolelor
XIII - XIV, între care se numără şi câteva Tetraevanghele. In „şcoala de copişti”
creată de ieromonahul Gavriil Uric la mănăstirea Neamţ, în prima jumătate a secolu
lui al XV-lea s-au copiat alte Tetraevanghele, dar, şi traduceri din Sfinţii Părinţi răsăriteni. Acelaşi lucru se poate spune şi despre „şcolile de caligrafiere” de la mănăstiri
le Neamţ şi Putna din timpul lui Ştefan cel Mare: s-au copiat mai multe Tetraevan
ghele, Mineie şi scrieri ale Sfinţilor Părinţi. Dar din Liturghiere şi Molitvelnice fiind cele mai mult folosite între cărţile de cult - au ajuns foarte puţine exemplare
până la noi; se adaugă şi faptul că, de obicei, ele se puneau pe pieptul unui preot ră
posat, încât şi din această pricină multe au dispărut.
Cel mai vechi Liturghier slavon cunoscut pare a fi cel de la mănăstirea din
Feleac - copiat în anul 1481, cu frontispicii şi iniţiale înflorate păstrat azi în Bi
blioteca centrală uni versitară din Cluj-Nagoca. Fără îndoială că era copiat de vreun
călugăr din obştea mănăstirii de la Feleac . Câţiva ani mai târziu, în 1492, monahul
Casian din mănăstirea Putna copia un alt Liturghier (păstrat azi tot în Cluj-Napoca) .
După doar câţiva ani, locul manuscriselor liturgice sau cu texte patristice este
luat de cartea tipărită. în ţările noastre tiparul a apărut la şase decenii de la invenţia
sa de către Johannes Gutenberg, la aproximativ două decenii de la tipărirea primelor
7 P. P. Panaitescu, Introducere în istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969, p. 185-201. Amă
nunte la Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura cit., p. 172-176.
8
Marius Porumb, Bisericile din Feleac şi Vad, Bucureşti, 1968, p. 13 şi 16 ( cu reproduceri la p.
11-12).
9 Pr. Paulin Popescu, „Manuscrise slavone din mănăstirea Putna” în rev. BOR, an. 80, 1962, p.
105-145, nr. 7-8, p. 688-711.
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cărţi în limba slavă şi la numai 8 ani după perioada incunabulelor (care durase până
în anul 1500 inclusiv). In cadrul cercetării noastre, ne interesează faptul că prima
carte tipărită la noi a fost Liturghierul slavon de la Târgovişte din anul 1508, editat
de meşterul-tipograf Macarie, venit la noi din Muntenegru, viitor mitropolit al Ţării
Româneşti (Ungrovlahiei). Cuprindea rânduielile Proscomidiei şi a celor trei Litur
ghii şi câteva din slujbele obişnuite în orice Liturghier. Rânduiala Proscomidiei, pre
cum şi Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur erau traduse din greceşte în slavoneşte
după „diataxa” (rânduiala) alcătuită de patriarhul Filotei al Constantinopolului, pe
când era egumen al mănăstirii Sfântul Atanasie din Muntele Athos (a doua jumătate
a secolului al XlV-lea). Importanţa acestui Liturghier constă nu numai în faptul că
era prima carte tipărită la noi, ci şi în aceea că era prima ediţie a acestei cărţi de cult
în toată lumea ortodoxă (prima ediţie grecească a apărut abia în 1526 la Veneţia şi
Roma), deci este o „ediţie princeps”.
între cele cinci exemplare aflate azi în ţară, unul se păstrează la Biblioteca
Arhiepiscopiei Sibiului, provenit din biserica satului Alun, jud. Hunedoara. Alte
exemplare se păstrează la Belgrad şi Moscova. Deci Liturghierul lui Macarie s-a
difuzat nu numai în ţările româneşti, ci şi în alte Biserici care foloseau limba slavă
în cult. La noi s-au făcut copii-manuscris după el şi a fost reeditat de Şerban, Fiul
diaconului Coresi, la Braşov în anul 1588. în acelaşi timp, el a fost prototipul unor
Liturghiere slavone tipărite la Veneţia pentru slavii sud-dunăreni, cu neînsemnate
modificări de text şi tipic sau cu introducerea unor noi rugăciuni şi slujbe (1519,
1527, 1554, 1570)'°.
Dacă prima ediţie slavonă a Liturghierului a apărut la noi, acelaşi lucru se poa
te spune şi despre prima ediţie în limba română. Este vorba numai de Liturghia
Sfântului Ioan Gură de Aur, tipărită de diaconul Coresi la Braşov în 1570, probabil
în traducerea unor preoţi de la biserica Sfântul Nicolae din Braşov - Şchei. Avea la
bază un prototip slavon în manuscris, diferit de cel tipărit de Macarie în 1508. Se
păstrează un singur exemplar din această primă ediţie românească - şi care ar putea
fi numită o „ediţie de probă” - în Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului11. Mai notăm că

10 Liturghierul lui Macarie, 1508. Cu un studiu de P.P. Panaitescu şi un indice bibliografic de
Angela şi Alexandru Duţu, Bucureşti, 1961, LXXV + 274 (ediţie fototipică în culori); P.P. Panaitescu,
Liturghierul lui Macarie şi începuturile tipografiei în ţările române, la Editura cit. p. V-LXII1, reprodus
şi în voi. său Contribuţii la istoria culturii româneştii, Bucureşti, 1971, p. 274-339; Pr. Prof. Ene Braniş
te, „Liturghierul slavon tipărit de Macarie în 1508. Studiu Liturgic”, în BOR an. 76, 1958, nr. 10-11, p.
1035-1068; Mario Ruffini, IIprimo libro romeno: 11 „Liturghier” di Macarie del 1508, Torino, 1963.
11 Editat de Pr. Prof. Spiridon Cândea, „Textul Liturghierului românesc publicat de diaconul
Coresi”, în rev. MA, an. V, 1969, nr. 1-2, p. 70-92 (a se vedea studiul său din MA, an. IV, 1959, nr. 9-10,
p. 722-771); Alexandru Mareş, Liturghierul lui Coresi. Text stabilit, studiu introductiv şi indice de ....
Bucureşti, 1969, 186 p.
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acelaşi Coresi a tipărit o ediţie nouă din Liturghierul slavon, tot la Braşov, în 156812.
Iar în 1588 apărea o ediţie nouă, tipărită de Şerban diacul, fiul lui Coresi13.
Cu toate că apăruse această primă traducere a Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur
în româneşte, totuşi, tradiţia slavonă era mult prea puternică, pentru ca limba liturgi
că la români să fie schimbată prea uşor. Au urmat alte ediţii slavone ale Liturghierului (de exemplu, cea de la mănăstirea Dealu din 1646, sub numele de Slujebnic).
Abia în 1679 apare la Iaşi o ediţie românească completă, cu toate cele trei Litur
ghii, în traducerea învăţatului mitropolit Dosoftei al Moldovei. Era prima traducere
făcută de un ierarh şi ca atare, se prezenta oarecum ca o „ediţie oficială” (101 foi).
Avea acest titlu semnificativ: Dumnezăiasca Liturghie, acum întâi tipărită rumâneşte
să-nţăleagă toţ(i) spăsenia (mântuirea n.n.) lui Dumnezău cu întreg înţăles. O scurtă
prefaţă a domnitorului Gheorghe Duca (asemănătoare cu cea a lui Vasile Lupu la Ca
zania lui Varlaam din 1643) preciza că noua traducere era destinată pentru „toată
semenţia românească, (pre)tutindenea ce să află-ntr-această limbă pravoslavnici”... ca
un „dar limbii rumâneşti, svânta Liturghie, scoasă pre limbă rumânească de pre elinească, de laudă lui Dumnezău să-nţăleagă toţ(i) carii nu-nţăleg sârbeşte (slavoneşte,
n.n.) sau elineşte. ” Rezultă cu claritate că sfântul mitropolit Dosoftei a tradus Litur
ghierul pentru preoţii şi credincioşii români de pretutindeni14.
în 1683 apare ediţia a doua a Liturghierul ui, tot la Iaşi, cu literă nouă, adusă de
la Moscova, completată cu mai multe rugăciuni (molitve), care nu apar în prima edi
ţie15. Este interesantă traducerea otpustului: „Hristos adevăratul Dumnezăul nostru
prin rugăciunile .... a celui dintru svinţi Părintele nostru Ioan, arhiepiscopul Cetăţii
lui Constantin, cu Rostul de Aur...” (p. 106); în alte pagini ale cărţii apare sub nume
le de „Zlatousf\
Liturghierul lui Dosoftei va fi depăşit apoi de o nouă versiune (traducere), şi
anume cea a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, pe când era episcop al Râmnicului
(1705-1708). A apărut în 1706 în noua tipografie de la Râmnic, meşter tipograf fiind
cunoscutul său ucenic Mihail Ştefan (sau Iştvanovici), sub titlul Evhologhion sau
Molitvelnic, dar în două volume distincte: primul era un Liturghier, iar al doilea Molitvelnicul propriu-zis. Ambele reprezentau prima ediţie a acestor cărţi în limba ro
mână în Muntenia16. Traducerea (sau revizuirea traducerilor anterioare: Coresi,
Dosoftei sau cele în manuscrise) a fost făcută de însuşi Antim Ivireanul. Era cea mai
bună traducere românească a Liturghierului, care va sta apoi la baza tuturor ediţiilor

12 BRV, \V,p. 12.
BRV, I, p. 99- 100.
14 BRV, I, p. 222-225.
15 BRV, I, p. 262-263. A se vedea şi Dosoftei, Dumnezăiasca Liturghie, 1679. Ediţie critică de
N.A. Ursu, Iaşi, 1980 (studiu introductiv la p. V - LIX).
16 Dimitrie (azi Damaschin) Coravu, „Precizări şi contribuţii la bibliografia românească veche”, în
MO, an. XX, 1968, nr. 9-10, p. 722-729. Vezi şi BRV, I, p. 541-543 şi IV, p. 220.
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următoare până azi, încât Sfântul Ierarh Antim Ivireanul poate fi considerat un ade
vărat „creator” al limbii liturgice româneşti17.
Dar acest mare ierarh, pe când era un smerit ieromonah-tipograf, a tipărit Liturghierul şi pentru alte două popoare ortodoxe. Este vorba de o ediţie grecească
tipărită la Snagov în 1697 (sub titlul de Antologhion, în care sunt incluse şi alte cărţi
de slujbă) pentru preoţii şi credincioşii greci, probabil cerut de patriarhul Dositei al
Ierusalimului. în 1701, a tipărit, tot la Snagov, Liturghierul greco-cirab, prima carte
ortodoxă cu caractere arabe, la rugămintea adresată lui Constantin Brâncoveanu de
fostul patriarh al Antiohiei Atanasie III Dabbas. Cu alte cuvinte, domnitorul şi ierar
hul, viitori martiri ai credinţei, trecuţi ca atare în rândul sfinţilor, veneau în sprijinul
credincioşilor sirieni vorbitori de limbă arabă din Patriarhia de Antiohia (acum cu
sediul la Damasc), acolo unde cu veacuri în urmă slujise şi predicase diaconul şi
preotul Ioan, supranumit mai târziu Gură de Aur. Mai notăm că prin 1708, Antim
Ivireanul, acum mitropolit, în înţelegere cu Constantin Brâncoveanu, a trimis în pa
tria sa natală, în Georgia, pe ucenicul său în meşteşugul tiparului, Mihail Ştefan sau
Iştvanovici, care a tipărit mai multe cărţi la Tbilisi, între care şi un Liturghier în lim
ba georgiană18.
De acum înainte, numărul ediţiilor româneşte ale Liturghierului va spori mereu.
Se vor tipări noi ediţii la Bucureşti (cele mai numeroase, aproximativ 25), Iaşi,
Râmnic, Blaj (după ediţiile de Râmnic), Sibiu, Chişinău, Mănăstirea Neamţ19.
Paralel cu aceste ediţii tipărite, Liturghierul românesc a fost folosit şi în texte
manuscris. Ele circulau mai ales în Bihor, o zonă românească mai îndepărtată de
centrele tipografice şi mult timp fără o organizare administrativ-bisericească proprie.
Aşa se face că acolo s-au copiat multe Liturghiere, din care unele au ajuns până la
noi. Ne limităm doar la popa Pătru din Tinăud-Bihor care a copiat (prin anii 16721688) şi un Liturghier (deosebit de al lui Coresi şi Dosoftei, semn că această carte de
slujbă circula şi în alte traduceri româneşti în manuscris)20. Pe la sfârşitul secolului
al XVII-lea şi primele două decenii ale celui următor, diacul Vasile Sturze Moldo
veanul copia în judeţele Hunedoara, Arad, Timiş, dar mai ales în Bihor, un număr
însemnat de manuscrise româneşti, între care şi câteva Liturghiere” .

17 Pr. Niculae Şerbănescu, „Antim Ivireanu, tipograf’, în BOR, an. 74, 1956, nr. 8-9, p. 741-742;
socoteşte însă greşit că prima ediţie a Liturghierului în Muntenia ar fi fost cea de la Târgovişte din 1713
(BRV, I, p. 487).
18 BRV, I, p. 423-433.
19 Cf. Pr. Prof. Gheorghe I. Moisescu, „Sfinţii Trei Ierarhi în Biserica românească”, în O, an. XII,
1960, nr. 1, p. 20-21, mai ales nota 72.
20 Atanasie Popa, „Un cărturar bihorean din secolul al XVII-lea: popa Pătru din Tinăud”, în rev.
Limba Română, an. XX, 1969, p. 193-197.
21 Atanasie Popa, „Cărturar bihorean din secolul al XVII-lea: Vasile Sturze Moldoveanul”, în rev.
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an. 42, 1966, nr. 1-2, p. 54-69 şi mai ales Florian Dudaş, Manuscrisele
româneşti din bisericile Bihorului, 2 voi. Oradea, 1985-1986; Manuscrise româneşti şi medievale din

38

Sfântul Ioan Gură De Aur în Biserica românească
In tot cursul secolului al XVIII-lea s-au realizat alte Liturghiere în manuscris,
mai ales în părţile de vest ale Transilvaniei, ceea ce arată că Sfânta Liturghie era
săvârşită mereu în bisericile româneşti, iar rânduiala şi rugăciunile Sfântului Ioan
Gură de Aur erau mereu rostite de preoţii de acum trei veacuri22 .

Sfântul Ioan Gură de Aur a fost cunoscut de români nu numai prin mijlocirea
Liturghiei care-i poartă numele, ci şi prin traducerea şi difuzarea operei sale pe în
treg spaţiul geografic, etnic şi spiritual românesc. Presupunem că unele din lucrările
sale - în speţă predicile - vor fi fost cunoscute curând după moartea sa în fosta pro
vincie romană (devenită apoi romano-bizantină) Scythia Minor, respectiv în cadrul
Episcopiei Tomisului, devenită apoi Mitropolie, cu 14 eparhii sufragane. Este ex
clus, ca ierarhii de la Tomis - toţi oameni de cultură - să nu-i fi cunoscut opera, mai
ales cea predicatorială; unele din omiliile şi lucrările sale vor fi fost cunoscute în
limba greacă, altele în traducere latină.
Mult mai târziu, în perioada în care era folosită limba slavonă în bisericile
noastre, în marile mănăstiri voievodale - mai ales în Moldova - s-au realizat nume
roase manuscrise slavone, apoi româneşti din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, mai
ales din Omiliile sale, care erau cunoscute sub numele de „Zlatouste”. După opinia
slaviştilor Zlatca şi Ioan Iufu, un număr de opt sau zece manuscrise cu scrieri patris
tice slavone ar fi fost comandate de domnitorul Alexandru cel Bun la mănăstirea
Studion din Constantinopol, de unde au fost aduse în Moldova (şase sunt azi la mă
năstirea Dragomima). Acestea ar fi servit apoi ca prototipuri pentru unele manuscrise care au fost copiate la noi în secolul al XV-lea23 .
Se pare că Manuscrisul slavon 152 din Biblioteca Academiei Române, cuprin
zând foarte multe cuvântări ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ar fi fost copiat în mă24
năstirea Neamţ pe la sfârşitul secolului al XlV-lea .
Renumitul ieromonah-copist şi miniaturist Gavril Uric din mănăstirea Neamţ,
cu o activitate îndelungată, între anii 1424-1449, a copiat, între altele, în 1443, un
manuscris intitulat Mărgăritarele Sfântului Ioan Gură de Aur, cu 371 file25. Alte
manuscrise au fost realizate tot în cadrul „şcolii de copişti” din mănăstirea Neamţ,
deci tot din secolul al XV-lea (Ms. 148, 149, 150, 151, 152 şi 153 din Biblioteca
Academiei Române). Toate cuprind cuvântări ale unor Părinţi răsăriteni, între care şi
Crişana, Timişoara, 1986 şi Cărturari şi artişti din Muntenia şi Moldova peregrini în Crişana, Timişoa
ra, 2003, 434 p.
22 Prezentate de Gabriel Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, I, Bucureşti,
1959, passim.
23 Ioan Iufu şi Zlatca Iufu, „Colecţia Studion”, în BOR, an. 87, 1969, nr. 7-8, p. 817-835; Mitro
polit Nestor Vomicescu, Scrieri patristice, p. 206.
24 P.P. Panaitescu, Manuscrise slave din Biblioteca Academiei, I, Bucureşti, 1959, p. 200-210.
25 Ibidem, p. 168-171 (Ms. 136).
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Sfanţul Ioan Gură de Aur26. Un alt manuscris (nr. 155), cuprinzând exclusiv Cuvân
tările (.Mărgăritarele) Sfanţului Ioan (604 file) a fost copiat la Muntele Athos, tot în
secolul al XV-Iea, dar a ajuns aj)oi la mănăstirea Neamţ; nu este exclus ca să fi fost
copiat de un călugăr moldovean .
Din „şcoala de copişti” de la mănăstirea Putna, notăm pe monahul Chiriac, care
în 1470 copia un Sbornic (Miscelaneu), cuprinzând Cuvântări ale Sfântului Ioan
Gură de Aur şi ale altor Părinţi pentru perioada Triodului. însemnarea finală prezintă
o importanţă excepţională pentru noi, cei de azi: „Eu mult păcătosul Chiriac am scris
acest Zlatoust pentru dreptcredinciosul domnitor a toată ţara Moldovei lo Ştefan
Voievod, în mănăstirea zidită de el numită Putna, în anul 6978 (= 1470) şi s-a sfârşit
în 30 a lunii ianuarie.” înseamnă că manuscrisul a fost cerut de însuşi sfântul ctitor al
Putnei sau obştea mănăstirii voia să i-1 ofere, în semn de recunoştinţă28.
Probabil acelaşi Chiriac a caligrafiat şi un alt manuscris, cu două părţi distincte:
prima este Viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, scrisă de patriarhul Gheorghe al Alexandriei, iar a doua cuprinde Cuvântările sale la Hexaimeron (la cartea Geneza)" .
în Ţara Românească se pare că existau manuscrise cu texte hrisostomice chiar
mai vechi decât cele din Moldova. De pildă, un miscelaneu considerat ca fiind din a
doua jumătate a secolului al XlV-lea, conţine şi multe cuvântări (omilii) ale Sfântu
lui Ioan Gură de Aur30.
Reţinem şi un manuscris cu 550 de foi, despre care s-a scris că a fost copiat tot
în Ţara Românească, dar în secolul al XVI-lea, sub numele de Mărgăritare ale Sf.
Ioan Zlatoust („cartea numită Mărgărit”, Ms. 289)31. Considerăm, totuşi, că Ms. 289
din Biblioteca Academiei Române cu omilii hrisostomice la Evanghelia de la Matei,
32
_
a fost copiat în teritoriile intracarpatice între anii 1520-1530 .
în Transilvania şi Banat opera Sfântului Ioan Gură de Aur va fî cunoscută mai
târziu, lucru explicabil, din moment ce aici nu existau mănăstiri mari în care să ia
naştere „şcoli” de caligrafiere a manuscriselor.
Dacă Ştefan cel Mare cerea monahului Chiriac de la Putna să-i copieze o parte
din Cuvântările Sfanţului Ioan Gură de Aur, în Ţara Românească erau cunoscute
unui alt domnitor ctitor de biserici şi iubitor de cultură. Acest lucru îl dovedeşte car26 Ibidem. p. 188-216.
27 Ibidem, p. 219-225.
28
Mihai Berza, Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare,
Bucureşti, Editura Academiei, 1958, p. 376; Pr. Paulin Popescu, „Manuscrise slave din mănăstirea Put
na”, în BOR, an. 80, 1962, nr. 7-8, p. 691-692; Claudiu Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la
Putna, iaşi, 1988, p. 434-435.
29 M. Berza, op. cit., p. 441; P. Popescu, op. cit., p. 690-691; C. Paradais, op. cit., p. 438-440.
30 Ioan Iufu, „Despre prototipurile literaturii slavo-române din secolul al XV-lea”, în MO, an. 15,
1963, nr. 7-8, p. 515. P. P. Panaitescu, Manuscrise slave, p. 397-400.
31 P.P. Panaitescu, Manuscrise slave, p. 386.
32 Ibidem, p. 386-389.
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tea intitulată învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, care, în partea
întâi a inclus şi câteva texte din opera Sfântului Părinte, între care: Omilia 69 la
Evanghelia după Matei, Omilia despre răbdare şi despre lauda celor bune, iar în par
tea a doua a cărţii, la sfârşit, este folosit şi Cuvântul de învăţătură al Sfântului loan în
noaptea învierii33. Acelaşi Cuvânt era folosit şi într-una din pisaniile bisericii lui
Neagoe Basarab din Curtea de Argeş34.
în secolul al XVI-lea, pe lângă puţine manuscrise slave din opera Sfântului
loan, îndeosebi omilii35, încep să apară şi unele traduceri în limba română. Unul din
primele texte traduse în româneşte a fost Cuvântul de învăţătură al Sfântului loan
Gură de Aur în noaptea Sfintelor Paşti. O copie de pe la mijlocul secolului al XVIlea (c. 1559-1560) a fâcut-o preotul Bratu de la biserica Sf. Nicolae din Şcheii Bra
şovului36. Mai târziu, apare şi în aşa-numitul „Codex Sturdzanus”, care cuprinde
texte copiate de preotul Grigorie din Măhaci (azi Măhăceni, jud. Alba), între anii
1580-1619 (Ms. 447 din Biblioteca Academiei Române)37.
„Cuvântul” Sfântului loan apare apoi şi în slovă tipărită în ultima şi cea mai
importantă carte a diaconului Coresi, tipărită la Braşov în 1581, intitulată Evanghe
lia cu învăţătură (numită şi Cazania a doua). Era tradusă de preoţii Iane şi Mihai de
la biserica „Sf. Nicolae” din Şchei după o Cazanie slavo-rusă tipărită la Zabludov, în
Lituania, care, la rândul ei, avea la bază o colecţie de omilii scrise de patriarhul
ecumenic loan Calecas (1334-1347). Nu este exclus ca unele omilii să fie prelucrate
după cele ale Sfântului loan Gură de Aur38.
Spre sfârşitul secolului al XVII-lea, apare o primă mare traducere din opera
omiletică a Sfântului loan. Era cartea intitulată Mărgăritare adică cuvinte de multe
feluri. A celui întru sfinţi Părintelui nostru loan, arhiepiscopul Ţarigradului, a lui
Zlatoust. Şi ale altor Sfinţi Părinţi.... A apărut în tipografia mitropolitană din Bucu
reşti în anul 1691, deci în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu şi a păstoririi
33 Cităm doar ultima ediţie: învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. Ediţie
facsimilă după unicul manuscris păstrat. Transcriere, traducere în limba română şi studiu introductiv de
Prof. Dr. G. Mihăilă. Cu o prefaţă de Dan Zamfirescu, Bucureşti, 1996, CXCVI + 430 p. (îndeosebi p.
247+ 249).
34 P.Ş. Năsturel, „învăţăturile lui Neagoe Basarab în lumina pisaniilor de la biserica mănăstirii
Argeş”, în MO, an. XII, 1960, nr. 1-2, p. 17-20.
35 Mitropolit Nestor Vomicescu, Scrieţi patristice, p. 186 şi 188.
36 Cf. George Mihăilă, Studii de limbă literară şi filologie, II, Bucureşti, 1972, p. 94-96.
37 Publicat de Bogdan P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni, III, Bucureşti, 1878, p. 78-82; G.
Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti BAR, voi. I, Bucureşti, 1978, p. 113-114; G. Mihăilă, op.
cit., p. 94-96. A se vedea şi Pândele Olteanu, „Cea mai veche omilie în limba română”, în
Romanoslavica, XVII, 1970, p. 236. Despre „circulaţia” Cuvântului la noi, vezi Nestor Vomicescu, op.
cit., Editura cit., p. 229-237.
BRV, I, p. 85-93, reeditată de Sextil Puşcariu şi Al. Procopovici, Bucureşti, 1914, p. 115-119.
Vezi bibliografia problemei la Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. I, Editura III,
Iaşi, 2004, p. 489.
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mitropolitului Teodosie. Traducerea aparţinea fraţilor Şerban şi Radu Greceanu, care
semnau şi prefaţa, în care mărturiseau că au fost ajutaţi şi de Constantin Cantacuzino
*
’
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Stolnicul. In carte erau incluse 35 de cuvântări ale Sfântului Ioan Gură de Aur . A
urmat apoi o ediţie nouă, tot la Bucureşti, în anul 1746, în timpul păstoririi mitropo
litului Neofit Criteanul40.
Merită să prezentăm şi un alt lucru deosebit de important pentru teologia noas
tră. După cum se ştie, mitropolitul Dosoftei al Moldovei, în anii exilului său la
Jolkiew în Polonia (azi Nesterov, în Ucraina) din anii 1686-1693, a făcut şi câteva
traduceri din literatura patristică în slavo-rusă, la cererea mitropolitului Varlaam
Iasinski al Kievului şi a patriarhului Adrian al Moscovei. Ultima dintre acestea (ter
minată la 6 iulie 1693, deci cu cinci luni înaintea morţii sale) era o culegere de Cu
vântări ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi a altor Părinţi, cu acelaşi titlu de Mărgări
tare (traduse după textul neogrec de cuvântări patristice tipărit la Veneţia în 1675 şi
într-o nouă ediţie în 1683); se pare că nu cunoştea traducerea fraţilor Greceanu de la
Bucureşti. Manuscrisul avea 353 pagini şi cuprindea 40 de cuvântări, dintre care 34
aparţineau Sfântului Ioan. Dosoftei a închinat traducerea sa tinerilor ţari ai Rusiei
Petru (viitorul ţar Petru cel Mare) şi Ioan, cărora le-a şi trimis-o pentru a fi tipărită.
Din păcate, rugămintea nu i-a putut fi îndeplinită, iar manuscrisul său se găseşte azi
în Muzeul de Istorie din Moscova, Secţia manuscrise41.
După cele două ediţii româneşti ale Mărgăritarelor sau poate după traduceri
noi, rămase în manuscris, s-au realizat numeroase copii - manuscris, cu texte din
Sfântul Ioan Gură de Aur şi alţi Sfinţi Părinţi în tot cursul secolului al XVI 11-lea şi
începutul celui următor, în mai multe mănăstiri din Moldova - mai ales la Neamţ şi din Ţara Românească. Numai în Biblioteca Academiei Române există aproximativ
o sută de manuscrise româneşti care cuprind fie Liturghia, fie unele din cuvântările
Sfântului Ioan Gură de Aur. O să prezentăm doar câteva care ni s-au părut mai sem
nificative. De pildă o copie după ediţia din 1691 s-a făcut în prima jumătate a seco
lului al XVIII-lea şi a ajuns în Munţii Apuseni, având şi o lungă însemnare despre
luptele românilor cu oştile maghiare la Abrud în anul 1848 (Ms. 5248, voi. IV, p.
259). O altă copie era făcută de Stan paracliserul de la mănăstirea Sfinţii Apostoli
din Bucureşti, în anul 1818 (Ms. 1479, voi. I, p. 345)42.

39 BRV, I, p. 315-321. Traducerea era făcută după ediţia grecească tipărită la Veneţia în anul 1675
(Editura II în 1683). Cf. Dumitru Fecioru, „Bibliografia traducerilor din literatura patristică”, în rev. ST,
an. VI, 1937, p. 78-81.
40 BRV, II, p. 93.
41 Nestor Vomicescu, „Scrieri patristice şi postpatristice în preocupările mitropolitului Dosoftei”,
în MO, an. 26, 1974, nr. 9-10, p. 718-731 (inclusă şi în voi. său Biruit-au gândul. Studii de teologie isto
rică românească, Craiova, 1990, p. 297-298).
42 A se vedea Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, 4 voi., Bucureşti, 19781983, 1987 şi 1992, la indici.
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Numeroase alte cuvântări hrisostomice sunt risipite prin diverse alte miscelanee
- aflate în Biblioteca Academiei Române - care cuprind predici sau învăţături ale
Sfinţilor Părinţi. în afară de Cuvântul de învăţătura la Paşti, mai apar predici despre
pocăinţă, despre pogorârea la iad, despre rugăciune, la Duminica fiului risipitor, la
Bunavestire, la Sâmbăta lui Lazăr, la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, la
„Piatdesiadniţă” („Cincizecime”, Rusalii, mai multe) etc43.
Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, în cadrul marii mişcări neoisihaste îndru
mată de stareţul Paisie de la mănăstirea Neamţ (1722-1794), s-au copiat zeci de ma
nuscrise cu texte din Sfinţii Părinţi şi scriitorii postpatristici. între cele aproximativ
300 de manuscrise aparţinătoare „şcolii paisiene” de traducători şi copişti de la
Neamţ şi Secu, foarte multe cuprind texte hrisostomice. De pildă, un catalog cu ma
nuscrise şi cărţi nemţene prezintă un manuscris din 1795 „tălmăcit” pentru prima
oară în româneşte de către dascălul Isaac (c. 1750-1817), şi anume Omiliile la Evanghelia de la Matei . Acelaşi Isaac copia o Arătare de Scripturile lui Ioan Gură de
Aur şi Tâlcuirea psalmului 14045 . Dar acelaşi Catalog prezenta şi un alt manuscris,
se pare tot cu Omilii la Matei, care „s-au tălmăcit” de un ierodiacon Iosif46. Un alt
manuscris cu Omilii, cu 1282 file, are următoarea însemnare finală: „S-au tălmăcit
de pre limba elinească pre limba rumânească de smeritul între monahi Rafail, la anii
1804, în mănăstirea Neamţului, în soborul stareţului Paisie” (azi Biblioteca Acade
miei Române, Ms. 1456)47.
între cei mai activi traducători din literatura patristică din şcoala paisiană de la
mănăstirea Neamţ, se numărau şi doi cunoscuţi călugări, ieromonahul Gherontie şi
ierodiaconul Grigorie (viitorul mitropolit al Ungrovlahiei Grigorie Dascălul, trecut
în rândul sfinţilor în anul 2005). Astfel, ieromonahul Gherontie Dascălul (t 1813) a
tradus cartea Apologhia adecă cuvânt sau răspuns împotriva socotelii celor fără de
Dumnezeu (ed. I, Neamţ, 1816, ed. II, Bucureşti, 1819). în ediţia a doua, la paginile
175-262, este inclusă şi lucrarea Sfântului Ioan Hrisostom: Dovedire împotriva iude
ilor şi a elinilor cum că Hristos iaste Dumnezeu din ceale ce în multe locuri pentru
El s-au zis de prooroci48.

43 De pildă, în două volume de „Proloage” pe lunile martie-august, în manuscris copiate în 1804
la mănăstirea Căldăruşani, azi în Biblioteca Patriarhiei, se găsesc şi cuvântări ale acestui Sfanţ Părinte.
Cf. Pr. D. Fecioru, „Catalogul manuscriselor din Biblioteca Patriarhiei Române”, în ST, an. 14, 1962, nr.
9 - 10, p. 618-622 şi an. 15, 1963, nr. 9-10, p. 597-610.
44 Pr. D. Fecioru. „Un catalog vechi de manuscrise şi cărţi ale bibliotecii Mănăstirii Neamţului”,
în BOR, an. 59, 1941, nr. 7-8, p. 423. Vezi şi introducerea Pr. D. Fecioru la Sf. Ioan Gură de Aur, Scri
eri. Omilii la Matei, Bucureşti, 1994, p. 9 (PSB, nr. 23).
45 D. Fecioru, Un catalog vechi, p. 419 şi 424.
46 Ibidem, p. 424.
47
G. Ştrempel, Catalogul manuscriselor, voi. I, p. 337.
48
BRV, III, p. 136 şi 288-289; D. Fecioru, Bibliografia traducerilor, p. 106.
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La îndemnul episcopului cărturar Iosif al Argeşului (| 1820), ierodiaconul
Grigorie, viitorul mitropolit, a tradus cartea Sf. Ioan Gură de Aur Cuvinte şase pentru preoţie, tipărită la Bucureşti în 1820 . In acelaşi an a tipărit, tot la Bucureşti,
Cuvânt la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (o nouă ediţie în 1827)50
După ce a fost promovat în scaunul mitropolitan, în 1823, Grigorie Dascălul a
tipărit şi alte traduceri din literatura patristică, între care şi Cuvinte... ale Sfântului
Ioan Gură de Aur. în 1833, pe când era exilat la Buzău de autorităţile ruseşti de
ocupaţie, a tradus şi tipărit acolo alte două lucrări: Cartea ce să numeşte împărţirea
de grâu a Sfântului Ioan Gură de Aur, cuprinzătoare de învăţătură şi năravuri (3 foi
+ 489 p.), cu 57 cuvântări52 şi Cartea ce să numeşte Puţul Sfântului Ioan Gură de
Aur (3 foi + 430 p.), cu 48 cuvântări53.
Un alt mare traducător din opera Sfântului Ioan Gură de Aur a fost mitropolitul
Moldovei Veniamin Costachi (1768-1846). A tradus Omiliile la Faptele Apostolilor
şi la Epistolele Sfântului Apostol Pavel, în 7 volume. A început traducerea în 1808 pe când era înlăturat din scaun şi se găsea la mănăstirea Neamţ - şi a terminat-o abia
în 1819. A fost regretabil că această traducere a rămas în manuscris, deşi mitropolitul lăsase prin testament o sumă de bani pentru tipărire .
O menţiune aparte merită ieromonahul iluminist Samuil Micu de la Blaj (17451806), care, deşi era unit, a făcut foarte multe traduceri din Sfinţii Părinţi răsăriteni,
mai ales din Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur „arhie
piscopul Ţarigradului”, Chirii al Ierusalimului, Efrem Şirul, Pahomie, Pavel
„Tiveul”, Teodor Studitul şi alţii. Ele au rămas în manuscris şi se păstrează azi în
Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române. Din opera hrisostomică se păstrează
cinci manuscrise: Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei, Omilii sau Cuvinte în
Evanghelia Sf. Ioan (trei manuscrise), Despre preoţie (păstrată parţial); câteva cu
vântări se găsesc în alte manuscrise55.

49

BRV, III, p. 330-331 şi D. Fecioru, Bibliografia traducerilor, p. 119 şi Constantin N. Tomescu,
Mitropolitul Grigorie IV al Ungrovlahiei, Chişinău, 1927, p. 140-141.
50 BRV, III, p. 535 şi N. Tomescu, op. cit., p. 146-147; D. Fecioru, Bibliografia traducerilor, p. 119.
51 BRV, III, p. 536; C.N. Tomescu, op. cit., p. 145-146; D. Fecioru, Bibliografia traducerilor, p.
130-134.
52 C.N. Tomescu, op. cit., p. 151-152 şi D. Fecioru, Bibliografia traducerilor, p. 138-145.
53 C.N. Tomescu, op. cit., p. 152-153 şi D. Fecioru, Bibliografia traducerilor, p. 138-145.
54 Nestor Vomicescu, „Literatura patristică în preocupările mitropolitului Veniamin Costachi”, în
rev. Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an. 43, 1967, nr. 1-2, p. 49-60 (şi în voi. său Biruit-au gândul. Stu
dii de teologie istorică, Craiova, 1998, p. 442-444).
55 Pr. Ioan Bunea, „Scrieri patristice traduse de Samuil Micu Clain” în rev. BOR, an. 94, 1976, nr.
9-12, p. 988.
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Despre Sfanţul Ioan Gură de Aur s-a scris mereu în vechea cultură românească
şi anume în Vieţile Sfinţilor şi în Mineie în zilele pomenirii sale: 30 ianuarie, când se
face pomenirea celor trei: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul („de Dumnezeu cu
vântătorul”) şi Ioan Gură de Aur, mai puţin la 27 ianuarie (Aducerea moaştelor Sf.
Ioan Gură de Aur), dar mai ales în ziua închinată în mod deosebit prăznuirii sale, la
13 noiembrie (deşi a trecut la Domnul la 14 septembrie). Pentru prima oară la noi
este prezentat în lucrarea mitropolitului Dosoftei al Moldovei, Viaţa şi petriaceria
svinţilor, în 4 volume, tipărită la Iaşi între anii 1682-1686 (voi. I, Ia 13 noiembrie),
prima mare lucrare aghiografică la noi.
Au urmat apoi cele 12 volume din Vieţile Sfinţilor, tipărite la Iaşi, între anii
1807-1815, traduse şi prelucrate de ierodiaconul Ştefan Dascălul, după lucrarea cu
acelaşi titlu a Sfântului Dimitrie, mitropolitul Rostovului (după o ediţie tipărită la
Moscova)56. După această ediţie în limba română s-au făcut şi copii - manuscris,
care au circulat mai ales în mănăstiri. Au fost retipărite la mănăstirea Căldăruşani în
1835-1836, apoi din nou la Neamţ, în 1854-1855 din dispoziţia mitropolitului Sofronie Miclescu al Moldovei. Mai târziu s-au tipărit la Chişinău în 1909 şi 1920. Toate
aceste ediţii cuprindeau şi „viaţa” Sfanţului Ioan Gură de Aur, la „sinaxarul” zilei de
13 noiembrie, dar şi la 27 ianuarie şi 30 ianuarie; de asemenea, apar şi fragmente din
cuvântările sale la diferite sărbători57.
Viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur apare şi în Mineiele slavo-române şi apoi în
cele româneşti care s-au tipărit la noi, fie la 13 noiembrie, fie la 30 ianuarie. După
cum se ştie, cele 12 Mineie apar într-o primă ediţie la Buzău „cu tipicul şi paremiile şi sinaxarul pe limba rumânească” (restul erau în slavoneşte). O parte din textul
sinaxarelor era preluat din cele alcătuite de mitropolitul Dosoftei, în lucrarea sa
citată mai sus.
In anul 1776-1780 a apărut prima ediţie românească a celor 12 Mineie, în tipo
grafia de la Râmnic, prin osteneala episcopilor Chesarie (1773-1780) şi Filaret
(1780-1792), la care au lucrat mai mulţi traducători . Ele au fost reeditate apoi la
Buda în 1804-1805 de cărturarul sibian Ioan Piuariu Molnar din Sibiu, la mănăstirea
Neamţ în 1830-1832 şi în 1845-1846, la Sibiu, prin grija lui Andrei Şaguna în 1853 1856, la Râmnic, prin osârdia episcopului Calinic cel Sfânt în 1862, apoi în mai mul
te ediţii sinodale. Toate aveau şi „sinaxare” pentru zilele de prăznuire ale Sfântului
Ioan Gură de Aur.

56 BVR, II, p. 507-519.
57 Cf. Nestor Vomicescu, Studiul introductiv la Proloage, Craiova, 1991, p. 5-39 (şi în voi. său
Studii de teologie istorică, Craiova, 1998, p. 189-227, îndeosebi p. 211-216.
58 Gabriel Ţepelea, „Mineiele de la Râmnic”, în BOR, an. 84, 1966, nr. 3-4, p. 369-387 (şi în voi.
său Studii de istorie şi limbă literară, Bucureşti, 1970, p. 76-102). A se vedea şi Mircea Păcurariu, Isto
ria Bisericii Ortodoxe Române, voi. II, Ediţia a IlI-a, laşi, 2006, p. 365-373.
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în secolul al XlX-lea, deci în perioada „modernă” a teologiei româneşti, numă
rul traducerilor din Sfanţul Ioan Gură de Aur a fost în vădit regres. Acest lucru se
datora în primul rând situaţiei monahismului românesc, cu prea multe „mănăstiri
închinate” Locurilor Sfinte, în care nu se desfăşurau activităţi culturale, ca apoi în
tregul nostru monahism să intre într-o fază de regres total, după „secularizarea” lui
Alexandru Ioan Cuza din 1863. Se înregistrează, deci mai puţine traduceri din opera
hrisostomică, acestea fiind făcute acum de preoţi de mir, iar spre sfârşitul secolului
de tineri absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din Bucureşti, ca teze de licenţă. No
tăm, pentru început, cea de a treia ediţie a Mărgăritarelor Sfântului Ioan (după ediţia
din 1691 şi 1746), care a apărut la Bucureşti cu binecuvântarea mitropolitului primat
Nifon, în tipografia lui Toma Teodorescu, cunoscut şi prin retipărirea altor cărţi bise
riceşti (1872, 384 p. cu ilustraţii, alfabet de tranziţie).
Se înregistrează şi trei traduceri ale cărţii Despre preoţie. Prima era făcută de
preotul Iosif Barac de la biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului (Sibiu,
Tipografia Arhidiecezană, 1865, XI + 200 p.), a doua a preotului unit Ioan Papiu de
la „Institutul Corectoriu” (= Penitenciar, n.n.) din Gherla (1869, VI + 161 p.), iar a
treia a preotului Ştefan Călinescu, profesor la Seminariile „Central” şi „Nifon” din
Bucureşti, autor de manuale de Religie pentru gimnazii şi seminarii (Bucureşti,
1882, 232 p., publicată iniţial în revista „Ortodoxul” de la Bucureşti, 1881 )59.
In 1883 învăţatul episcop Melchisedec Ştefanescu al Romanului (1823-1892),
membru titular al Academiei Române, a realizat o nouă traducere din opera
hrisostomică şi anume: Şase zeci şi patru cuvinte sau predice ale celui dintre sfinţi
Părintelui nostru Ioan Chrisostomul, extrase ... de doctorul Cari Joseph Hefele, pro
fesor de Teologie la Tiibingen...Traduse româneşte şi orânduite după duminicile şi
sărbătorile anuale ale Bisericii Ortodoxe (Bucureşti, 1883, VIII + 557 p.) Era prima
lucrare patristică imprimată în noua Tipografie a Cărţilor Bisericeşti din Bucureşti
(în 1893 a apărut o ediţie nouă, cu 508 p.).
în primii ani ai secolului al XX-lea, apare o masivă traducere din opera exege
tică a Sfântului Ioan Gură de Aur (după „ediţia de Oxonia”, 1845-1861), datorată
unui licenţiat al Facultăţii de Teologie din Atena, arhimandritul Teodosie Atanasiu
(1851-1927), viitor arhiereu-vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei, apoi episcop al Ro
manului. Este lucrarea intitulată Comentariile sau explicarea Epistolelor Sfântului
Apostol Pavel a celui întru Sfinţi Părintelui nostru Ioan Hrisostom, în 9 volume,
traducere remarcabilă pentru acel timp. Toate cele 9 volume s-au imprimat în tipo
grafii particulare60. Câteva traduceri au apărut în revista „Biserica Ortodoxă Româ-

59 Bibliografia românească modernă. 1831-1918, voi. II (D-K.), Bucureşti, 1986, p. 686.
60 Epistola către Galateni, Iaşi, 1901, 128 p.; Efeseni, Iaşi, 1902, 267 p.; Filipeni, Bucureşti, 1903,
XXXIX + 170 p. (cu Viaţa şi activitatea Sf. Chrisostom, p. II1-XXXIX), Coloseni, 1 şi 1 Tesaloniceni,
Bucureşti, 1905, 346 p.; Romani, Bucureşti, 1906, 504 p.; / Corinteni, Bucureşti, 1908, 626 p.; II
Corinteni, Bucureşti, 1910, 358 p.; I şi II Timotei, Tit şi Filimon, Bucureşti, 1911, 375 p.; Ebrei, Bucu
reşti, 1923, 395 p.
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nă” de la Bucureşti, semnate de protosinghelul Gherasim Saffîrin, viitor episcop la
Roman (Trei discursuri împotriva adversarilor vieţii monastice (în 1882-1887), de
profesorii de Teologie Dragomir Demetrescu (1895,1900) şi mai ales de Constantin
Erbiceanu (1905-1906, 1908-1909, 1909-1910), ambii buni elinişti, cu studii la Fa
cultatea de Teologie din Atena61.
în revista „Candela” a Facultăţii de Teologie din Cernăuţi s-au publicat tradu
ceri din Omiliile sale făcute de preotul Constantin Morariu (1854-1927) în colabora
re cu Ştefan Saghin (1860-1920), viitor profesor la Facultatea de Teologie de acolo.
Ei au tradus Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani (mai mul
te numere din 1887, 1888, 1889, 1891, 1893 şi 1894; 19 dintre ele au fost publicate
în broşură în 1889) şi Omilii la Epistola I către Timotei (1892)62.
Mai notăm că în seminariile teologice din Moldova (Socola, înfiinţat în 1803)
şi Ţara Românească (înfiinţate în 1836 la Bucureşti, Buzău şi Curtea de Argeş,
Râmnicu Vâlcea în 1837) s-au făcut şi cursuri speciale de Patrologie, în care era stu
diat şi Sfântul Ioan Gură de Aur. Acelaşi lucru s-a petrecut şi în cadrul Facultăţilor
de Teologie înfiinţate în 1875 la Cernăuţi şi 1881/1884 la Bucureşti. Unul din profe
sorii Seminarului „Central” din Bucureşti, arhimandritul Ghenadie Enăceanu, viitor
episcop, a tipărit primul manual sub titlul Patristica sau studiul istoric asupra Părin
ţilor bisericeşti (Bucureşti, 1878, 239 + VII p.), tradus după arhiepiscopul Filaret al
Cemigovului, în care era prezentată şi personalitatea Sf. Ioan Gură de Aur. Mai
mulţi absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din Bucureşti, prezentau ca teze de licenţă
traduceri din opera sa63.

în 1907 s-au împlinit 1500 de ani de la trecerea la Domnul a Sfanţului Ioan Gu
ră de Aur. A fost regretabil că Biserica Ortodoxă Română nu s-a implicat în această
comemorare, aşa cum a făcut, de pildă, Biserica romano-catolică. Se pare că doar
Sibiul ortodox a ştiut să cinstească atunci memoria marelui arhiepiscop al
Constantinopolului. în acel an şi-a început apariţia la Sibiu „Revista Teologică”, sub
îndrumarea tânărului profesor de teologie Nicolae Bălan (1882-1955), viitorul mi
tropolit al Ardealului (1920-1955). El publica atunci în paginile revistei un studiu
despre Sfântul Ioan Gură de Aur (an. I, nr. 11, p. 389-403, continuând în an. II,

61 Gh. I. Moisescu, op. cit., p. 25, nota 95. Alte traduceri, mai mărunte, prezentate de Pr. Spiru
Apostol, Traduceri în româneşte din literatura veche creştină, Huşi, 1935, p. 50-56.
62 Gh. I. Moisescu, op. cit., p. 25, nota 96.
63 Menţionate de Gheorghe I. Moisescu, op. cit., p. 24, nota 94 şi în Bibliografia românească mo
dernă, voi. II, Bucureşti, 1986, p. 686-687.
O bună prezentare generală a manuscriselor slave şi româneşti cu texte hrisostomice care au circu
lat la noi, vezi la Pr. Drd. Constantin Mihoc, „Sfanţul Ioan Gură de Aur în spiritualitatea Bisericii Orto
doxe Române până la sfârşitul secolului al XIX-lea”, în rev. BOR, an. CVII, 1989, nr. 11-12/118-130.
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1908, nr. 1, p. 19-28, nr. 2, p. 70-79, nr. 3, p. 113-118, nr. 4, p. 162-165 şi nr. 5, p.
205-209).
în anii următori, tânărul teolog cemăuţean Nicolae Cotos (1883-1959) publica
în „Revista Teologică” un studiu temeinic consacrat aceluiaşi Părinte: Jurământul în
cele 21 predici „despre statui” şi în predica întâia „către catehumenr ale Sf loan
Gură de Aur {an. III, 1909, nr. l,p. 30-36, nr. 3, p. 151-157, nr. 11-12, p. 488-493 şi
an. IV, 1910, nr. 7-8, p. 286-290).
Nu putem trece cu vederea studiul (dare de seamă) semnat de arhimandritul Iuliu Scriban: Al XV-lea centenar de la moartea Sf. loan Gură de Aur în Roma (an. II,
nr. 2, p. 79-85 şi nr. 3, p. 119-127; studiul era trimis din Baden-Baden, unde autorul
slujea ca preot al capelei româneşti de acolo).
La Bucureşti, un profesor cu numele Mihail Popescu, doctor în Filosofic al
Universităţii din Leipzig a publicat un studiu mai extins cu titlul Hristos ca învăţător
al adevărurilor Bisericii, în revista „Biserica Ortodoxă Română” din anii 1907, 1908
şi 1909, care a apărut apoi şi în extras (Bucureşti, 1910, 141 p.).

Perioada interbelică reprezintă apogeul teologiei ortodoxe româneşti, prin marii
ei profesori de la Facultăţile de teologie din Bucureşti, Cernăuţi şi Chişinău, chiar şi
prin cei de la Academiile teologice din Ardeal. Ea a fost continuată - paradoxal chiar şi în timpul regimului totalitar, când Biserica noastră a avut alţi profesori de
mare reputaţie la cele două Institute Teologice de grad universitar din Bucureşti şi
Sibiu. A fost perioada în care au strălucit şi câţiva mari patrologi, între care la loc de
frunte se situează profesorii loan G. Coman (1902-1987) şi Dumitru Fecioru (19051988), ambii la Facultatea de Teologie din Bucureşti, devenită în 1948 Institut Teo
logic Universitar.
Vom menţiona aici doar câteva din cele mai temeinice studii consacrate Sfântu
lui loan Hrisostom (se folosea acum frecvent acest nume) scrise de profesori de Teo
logie, ca apoi să notăm şi principalele traduceri din opera sa.
în perioada interbelică notăm câteva studii consacrate Sf. loan. De pildă, preo
tul Constantin Provian (1884-1922), profesor la Seminarul Teologic din Buzău, a
publicat un studiu cu titlul Activitatea pastorală şi omiletică a Sfântului loan
Hrisostom în Antiohia 386-291 (Buzău, 1919, 43 p.). Profesorul Şerban Ionescu
(1887-1957), de la Facultatea din Bucureşti, cu studiul Atitudini etico-sociale scoase
din Viaţa Sfântului loan Hrisostom, urmate de o expunere a doctrinei sale morale
(Bucureşti, 1920, 78 p.). Preotul Mihail Bulacu (1898-1985), un timp profesor la
aceeaşi Facultate, cu lucrările: Şcoala exegetică biblică din Antiohia. Studiu omiletic
(Bucureşti, 1931, 100 p.), Nobleţea educaţiei creştine după Sfântul loan Hrisostom
(Bucureşti, 1940, 16 p.), Omilia despre predică a Sfântului loan Hrisostom (Bucu
reşti, 1946, 47 p.), la care se adaugă şi câteva studii publicate după 1948 (de pildă:
Omilia hrisostomică în Ortodoxia românească (rev. „Glasul Bisericii”, 34, 1975, nr.
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5-6, p.523-540). Preotul Dumitru Fecioru, mai târziu profesor la aceeaşi Facultate,
publica studiile: Ideile pedagogice ale Sfântului Ioan Gură de Aur (Bucureşti, 1937,
38 p.) şi Sfântul Ioan Gură de Aur despre dragoste şi prietenie (Bucureşti, 1945).
în aceeaşi perioadă, profesorul Iustin Moisescu (1910-1986), pe atunci la Fa
cultatea de Teologie din Cemăuţi-Suceava, viitorul mitropolit, apoi patriarh, publica
studiul: Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom (în
rev. „Candela”, L-LII, 1939-1941, p. 116-238 şi extras, Cernăuţi, 1942, 120 p., ree
ditat în 2003 la Editura Anastasia, 186 p.).
Prof. Ştefan Lupşa, pe atunci la Academia teologică din Oradea, a publicat stu
diul Suferinţele Sf Ioan Gură de Aur pe scaunul patriarhal din Constantinopol (în
„Revista Teologică”, an. 23, 1933, nr. 1-2, p. 17-34, prelucrare după teologul apu
sean Duchesne). Tot la Sibiu trebuie notat studiul cunoscutului elinist Ştefan
Bezdechi (1889-1958), profesor la Universitatea din Cluj, refugiată atunci la Sibiu:
Sfântul Ioan Gură de Aur şi Platon (în „Revista Teologică”, an. 34, 1944, nr. 9-10,
p. 404-417 şi nr. 11-12, p. 503-513). Un alt studiu era al Părintelui ieromonah Sera
fim Popescu de la mănăstirea Sâmbăta: Sfântul Ioan Gură de Aur ca păstor de sufle
te („Revista Teologică” an. 37, 1947, nr. 5-6, p. 235-249).
Tot aici socotim că trebuie să menţionăm şi prezentarea detaliată a personalită
ţii Sf. Ioan pe care i-o face cunoscutul om de cultură şi bun fiu al Bisericii, Alexan
dru Lascarov-Moldovanu, în Vieţile Sfinţilor, prelucrate de el (voi. VI, Bucureşti,
Editura Cugetarea, 1941, p. 209-260). De asemenea, a fost prezentat şi de patriarhul
Nicodim Munteanu în lucrarea sa Viaţa şi operele Sfinţilor Părinţi şi învăţători ai
Bisericii (după F.V. Farrar, folosind o traducere rusă).
în a doua jumătate a secolului al XX-lea, cele mai multe studii închinate Sfân
tului Ioan Gură de Aur au fost scrise de părintele profesor Ioan G. Coman (19021987) de la Institutul Teologic din Bucureşti, considerat cel mai ilustru patrolog ro
mân. Consemnăm doar câteva din ele: Sublimul preoţiei creştine. Note pe marginea
tratatului „Desprepreoţie” al Sfântului Ioan Gură de Aur („Studii Teologice”, seria
I, an. VII, 1, 1940, p. 148-168 şi extras, 24 p.), Actualitatea Sfântului Ioan Gură de
Aur („Studii Teologice”, VII, 1955, nr. 7-8, p. 403-422), Personalitatea Sfântului
Ioan Gură de Aur („Studii Teologice”, IX, 1957, nr. 9-10, p. 595-616), Hirotonia în
preot a Sfântului Ioan Gură de Aur („Glasul Bisericii”, XVI, 1957, nr. 12, p. 867883), Viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur („Glasul Bisericii”, XVIII, 1959, nr. 1-2, p.
20-42), Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul Ioan Gură de Aur („Ortodo
xia”, XVII, 1965, nr. 4, p. 520-535), Raportul dintre justificare şi dragoste în Omi
liile Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către Romani („Ortodoxia”, XVIII,
1966, nr. 2, p. 199-221), Unitatea neamului omenesc după Sfântul Ioan Gură de Aur
(„Mitropolia Olteniei”, XXV, 1973, nr. 7-8, p. 559-570). Multe pagini i-a consacrat
Sfântului Ioan şi în manualul său de Patrologie pentru Institutele Teologice (Bucu
reşti, 1956, p. 199-208) şi în alte lucrări.
La Sibiu, trebuie să-l notăm pe părintele Dumitru Belu, profesor de Omiletică
(1902-1980), cu studiile: Cu privire la predică în concepţia Sfântului Ioan Gură de
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Aur (în „Mitropolia Ardealului”, III, 1958, nr. 3-4, p. 268-287) şi Predicatorul în
concepţia Sfântului ioan Gură de Aur („Biserica Ortodoxă Română”, 77, 1959, nr.
3-4, p. 357-384).
Tot pe atunci Părintele Dumitru Stăniloae publica studiul Cunoaşterea lui
Dumnezeu la Sfântul Ioan Gură de Aur („Ortodoxia”, IX, 1957, nr. 4, p. 555-567).
Iar părintele Vladimir Prelipcean, profesor de Vechiul Testament la Institutul teolo
gic din Bucureşti, publica studiul: Adaptarea divină la condiţiile omeneşti în lucra
rea inspiraţiei divine după învăţătura Sfântului Ioan Hrisostom („Studii Teologice”,
XI, 1959, nr. 7-8, p. 403-416).
Mai multe lucrări despre Sf. Ioan Gură de Aur au fost întocmite de unii dintre
doctoranzii Părintelui Ioan Coman. Reţinem numele preotului Marin Branişte, cu
studiile Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre familie („Studii Teologice”,
an. IX, 1957, nr. 1-2, p. 125-151) şi Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre
prietenie şi dragoste („Studii Teologice”, an. IX, 1957, nr. 9-10, p. 649-672).
O teză de doctorat susţinută la Institutul Teologic din Bucureşti, cu profesorul
Dumitru Fecioru, a fost cea a diac. Constantin Voicu, Teologia muncii la Sfântul
Ioan Gură de Aur („Mitropolia Ardealului”, an. XX, 1975, nr. 3-5, p. 195-326 şi
extras). Un an mai târziu publica studiul Sfântul Ioan Gură de Aur şi unitatea Bise
ricii (în „Studii Teologice”, an. XXVIII, 1976, nr. 1-2, p. 72-81). Iar doctorandul
Dan Ilie Ciobotea (mai târziu Daniel) publica un studiu intitulat învăţătura Sfântului
Ioan Gură de Aur despre rugăciunile pentru cei adormiţi în Domnul (în rev. „Mitro
polia Banatului”, an. 26 XXVI, 1976, nr. 9-12/643-654). Desigur ar putea fi con
semnate şi o serie de studii consacrate celor trei Sfinţi Ierarhi, dar ne oprim aici.

în ce priveşte traducerile din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, trebuie să reţi
nem că teologul cel mai activ în această muncă a fost părintele Dumitru Fecioru, cu
studii la Atena, un timp profesor la Institutul Teologic din Bucureşti. încă din 1938 a
întemeiat, împreună cu preotul Olimp Căciulă, colecţia patristică „Izvoarele Ortodo
xiei”, în care au apărut mai multe traduceri din Părinţii răsăriteni. în această perioadă
elinistul Ştefan Bezdechi, profesor la Universitatea din Cluj, publica la Sibiu o altă
traducere din opera hrisostomică: Predici despre pocăinţă şi despre Sfântul Vavila
(Sibiu, 1938, Tipografia Arhidiecezană, XXIV+158 p. - în „Seria Teologică” nr. 12).
Un modest preot de ţară, Aristide Geamănu din Iaşi, judeţul Goij, a publicat o bună
traducere a cărţii Despre preoţie (Craiova, 1941,187 p.).
în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, Părintele Dumitru Fecioru a pu
blicat alte traduceri în colecţia iniţiată în 1979 de patriarhul Iustin Moisescu „Pă
rinţi şi scriitori bisericeşti” (PSB). Pe lângă o serie de traduceri din Sfinţii Ioan
Damaschin, Chirii al Ierusalimului, Vasile cel Mare şi alţii, Părintele Fecioru a
fâcut şi multe traduceri din opera Sfântului Ioan Gură de Aur, toate cu temeinice
studii introductive şi note. Iată care sunt acestea: Cuvântări la praznice împără50
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teşti (Bucureşti, 1942, 317 p.), Despre Preoţie (Bucureşti, 1987, 234 p. împreună
cu operele cu aceeaşi temă ale Sf. Grigorie de Nazianz şi Sf. Efrem Şirul), Omilii
la Matei (Bucureşti, 1994, 1051 p.), Omilii despre pocăinţă... (Bucureşti, 1998, 228
p.), Despre feciorie, Apologia vieţii monahale şi Despre creşterea copiilor (Bucu
reşti, 2001, 429 p.), Predici la sărbătorile împărăteşti şi cuvântări de laudă la
sfinţi (Bucureşti, 2002, 576 p.).
O serie din traducerile sale au fost publicate în revistele bisericeşti, înainte de a
fi reunite în volum, între care: Despre preoţie („Biserica Ortodoxă Română”, nr.10,
1957, p. 928-1011), Omiliile despre pocăinţă (mai multe numere în „Biserica Orto
doxă Română”, 1976,1977 şi 1978), Omilii la David şi Saul („Glasul Bisericii”, nr.79,1977, p. 641-651 şi nr. 1-2,1978, p. 57-80), Cuvânt de sfatuire către Teodor cel
căzut („Glasul Bisericii” nr. 3-5, 1980, p. 343-370), Scrisori către Olimpiada („Mi
tropolia Olteniei”, nr. 3, 1987, p. 51-76 şi 4, 1987, p. 45-69) şi multe altele.
Aşadar , părintele Dumitru Fecioru a fâcut cunoscută opera Sfântului Ioan
Hrisostom în Biserica românească, punând la îndemână preoţilor mai ales omiliile
acestuia, absolut necesare în activitatea lor misionară şi predicatorială.
Scurte traduceri din Sfântul Ioan a făcut şi preotul Olimp Căciulă (cu studiile la
Atena) publicate în revistele noastre bisericeşti. Ne-am fi aşteptat ca şi părintele
Dumitru Stăniloae să fi tradus din Sfântul Ioan, dar atenţia lui s-a îndreptat spre alţi
Părinţi şi scriitori bisericeşti.
în zilele noastre putem consemna şi alţi exegeţi ai operei hrisostomice. Primul
este P. S. Episcop vicar Irineu Popa Slătineanul cu lucrarea: înger în trup şi om
dumnezeiesc. Sfântul Ioan Gură de Aur despre Sfântul Apostol Pavel (Bucureşti,
1998) şi cu traducerile: Omilii şi cuvântări (Râmnicu Vâlcea, 1994,143 p.), Din os
păţul stăpânului. Cuvântări şi discursuri (Bucureşti, 1995, 191 p.) şi Dascălii pocă
inţei. Cuvântări despre pocăinţă (Râmnicu Vâlcea, 1996,160 p.). Părintele Profesor
Ioan Ică Jr. de la Sibiu a tradus corespondenţa dintre Sfântul Ioan şi Olimpiada
diaconiţa sub titlul O viaţă, o prietenie, o corespondenţă (Sibiu, 1997, 208 p.).
Nu este cazul să menţionăm aici diverse reeditări ale unor traduceri mai vechi,
cum sunt cele de la Editura „Bunavestire” din Bacău şi altele.
Mai notăm si ultima ediţie din Vieţile Sfinţilor (Proloage), tipărită prin strădu
inţa mitropolitului Nestor Vomicescu, diortosite de arhimandritul Dr. Benedict
Ghiuş (Craiova, 1991,1034 p.) în care întâlnim 34 de cuvântări şi învăţături ale ma
relui Părinte la diferite sărbători ale anului.
Nu putem încheia fără să nu pomenim pe un mare om de cultură din „exilul
românesc”, Virgil Gheorghiu (1916-1992), poet, ziarist, romancier memorialist şi
preot, care a trăit din 1948 la Paris. Acolo a scris şi a publicat o viaţă „romanţată”
marelui Părinte: Saint Jean Bouche d' Or (1957, 279 p.), care a fost frumos tradusă
în româneşte de doamna Cornelia Maria Ică Jr. sub titlul Gură de Aur, Atletul lui
Hristos (Sibiu, Editura Deisis, 2004, 315 p.).
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în strânsă legătură cu traducerile din Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie să men
ţionăm şi câteva aspecte privitoare la prezentarea sa în iconografia ortodoxă româ
nească. El este înfăţişat în fiecare Liturghier românesc - în forma unei gravuri - în
cepând cu Liturghierul lui Dosoftei din 1679 şi până la ultima ediţie „sinodală”, cea
din anul 2000.
Xilogravuri cu chipul său apar şi în Mineiele româneşti, precum şi în Vieţile
Sfinţilor, fie la 13 noiembrie sau 27 ianuarie, fie la 30 ianuarie alături de ceilalţi doi
mari Părinţi prăznuiţi în această zi. Alte xilogravuri cu chipul său apar şi în cărţile
tipărite în prima jumătatea a secolului al XlX-lea cu traduceri din opera sa64. Cel
mai mult apare în icoana „Sfinţii Trei Ierarhi”, cum este, de pildă, pe foaia de titlu a
Cazaniei lui Varlaam din 1643. Mai trebuie consemnate şi icoanele pe lemn şi pe
sticlă din Transilvania înfăţişând pe Sfinţii Trei Ierarhi.
Nu în ultimul rând trebuie pomenită şi prezenţa Sfântului nostru ierarh în pictu
ra noastră murală, el fiind zugrăvit întotdeauna în absida altarului alături de alţi mari
ierarhi din perioada patristică. Cea mai veche reprezentare a lui este în biserica dom
nească din Curtea de Argeş65. O frumoasă icoană cu cei Trei Ierarhi din secolul al
XVII-lea s-a găsit în satul Mănăstirea (Giuleşti) din judeţul Maramureş66.
Pe numeroase epitrahile brodate încă din timpul lui Ştefan cel Mare, aflate azi
în patrimoniul mănăstirii Putna, este brodat şi chipul Sfanţului Ioan Gură de Aur,
alături de al altor Sfinţi Părinţi 67 .
Notăm aici şi cele trei Liturghiere slavone copiate la mănăstirea Dragomima, în
cadrul cunoscutei „şcoli miniaturistice” de acolo, îndrumată de mitropolitul Anasta
sie Crimca. într-unul din aceste Liturghiere (Ms. 3/1934), copiat în 1609, se găseşte
o foarte reuşită miniatură care îl înfăţişează pe Sfântul Ioan Gură de Aur în picioare,
îmbrăcat în veşmintele sale arhiereşti, binecuvântând cu mâna dreaptă şi ţinând o
carte în cea stângă; în faţa lui este redat mitropolitul Anastasie, tot în veşminte arhie
reşti, în genunchi şi cu o foaie în mână68.

64

O prezentare mai detaliată a acestor gravuri la Pr. Gheorghe Moisescu, op. cit., p. 28 - 30, mai
ales notele 117 - 119.
65 I. D. Ştefânescu, Iconografia artei bizantine şi a a picturii feudale româneşti, Bucureşti, 1973, p.
63; Daniel Barbu, Pictura murală din Ţara Românească în secolul al XlV-lea, Bucureşti, 1986, p. 52 - 53.
66 Marius Porumb, Icoane din Maramureş, Cluj-Napoca, 1975, p. 76 şi fig. 32.
67 Claudiu Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la Putna, Iaşi, 1988, p. 288-317, cu toată
bibliografia temei. Pentru epitrahile din alte mănăstiri ale ţării în care apare şi chipul său a se vedea:
Maria Ana Musicescu, Broderia medievală românească, Bucureşti, Editura Meridiane, 1969, p. 30, 34,
37, Maria Ana Musicescu şi Ana Dobjanschi Broderia veche românească. Bucureşti, Editura Meridiane,
1985, p. 33, 35, 37,38,41,45,46.
68
I. D. Ştefănescu, L'evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis Ies
origines jusqu'au XlX-e siecle. Album, Paris, 1928, planşa XXII; G. Popescu-Vâlcea, „Şcoala miniaturistă de la Dragomima”, în BOR, an. 86, 1968, nr. 3-5, 7-8, 11-12 şi 1969, nr. 1-2; G. Popescu-Vâlcea,
Miniatura românească, Bucureşti, 1981.
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Sfântul loan Gură De Aur în Biserica românească
Numeroase biserici din ţară au ca ocrotitori pe Sfinţii Trei Ierarhi; ca atare şi
icoana „hramului” îi înfăţişează tot pe ei. După aprecierile fostului profesor de
Teologie Gheorghe Moisescu, 57 de biserici din Vechea Românie aveau hramul
Sfinţii Trei Ierarhi, iar alte şapte îl aveau ca ocrotitor numai pe Sfanţul loan Gură
de Aur; în calculul său nu intrau însă bisericile ortodoxe din Ardeal, Banat, Crişana, Maramureş, Bucovina şi Basarabia69. Cea mai cunoscută şi mai importantă sub
aspect artistic este, desigur, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Iaşi, sfinţită de mi
tropolitul Varlaam la 6 mai 1639, în care s-au depus moaştele Cuvioasei
Parascheva . Tot în Iaşi se găseşte şi biserica cu hramul „Sfântul loan Zlatoust”,
zidită în timpul domnitorului Ştefan Tomşa (august 1563 - martie 1564) şi refăcu
tă din zid de Gheorghe Duca „cu toată cheltuiala sa în numai 30 de zile” (în a patra
sa domnie, cea mai lungă, 1678 - 1683)71.
Mai consemnăm aici şi o altă temă, şi anume felonul atribuit Sfântului loan
Gură de Aur, care se păstrează până azi la Episcopia Romanului. Prima menţiune
despre el o aflăm în însemnările de călătorie ale arhidiaconului Pavel din Alep, care
îl însoţeşte pe tatăl său, patriarhul Macarie III Zaim al Antiohiei, într-o îndelungată
călătorie prin ţările noastre şi Ucraina, după ajutoare materiale. In noiembrie 1653 ei
erau în Roman, unde au stat vreo trei săptămâni, s-au întâlnit cu domnitorul Gheor
ghe Ştefan şi au slujit în catedrala episcopală. în ziua de 13 noiembrie 1653, când se
prăznuieşte Sfântul loan Gură de Aur, s-a slujit din nou, iar Pavel de Alep notează:
„Episcopul titular (Anastasie), s-a îmbrăcat cu felonul Sfântului loan Gură de Aur
zis „polistavrion” (ornat cu cruci), aşa cum îl îmbracă în fiecare an la slujba din ziua
sărbătoririi Sfântului. Patriarhii de la Constantinopol trimiseseră acest felon în dar
lui Ştefan voievod cel vechi (bătrân) şi acesta l-a făcut danie episcopului amintit în
mănăstirea cea mare a Sfintei Parascheva.” (hramul catedralei din Roman n.n.) .
Tradiţia a fost preluată şi de episcopul Melchisedec Ştefanescu, în lucrarea sa
consacrată Episcopiei pe care o va păstori. El precizează că, potrivit tradiţiei locale,
felonul ar fi fost trimis „de un împărat Paleolog lui Alexandru cel Bun şi mitropoli
tului Iosif al Moldovei şi că acest domn l-ar fi dăruit bisericii „Sfânta Vineri” din
Roman, unde era îngropată mama sa, cneaghina Anastasia.” Atât episcopul
Melchisedec, cât şi ultimul istoric al eparhiei, preotul Scarlat Porcescu, consideră
prezenţa felonului atribuit Sfântului loan Gură de Aur ca o frumoasă „tradiţie”74.

69 Gh. I. Moisescu, op.cit, p. 14-15.
70 Dintre numeroasele studii care i s-au consacrat, menţionăm doar volumul Monumente istorice
bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, laşi, 1974, p. 287-297.
71 Ibidem, p. 323-324; Nicolae Grigoraş, „Biserica Sf. loan Zlatoust din laşi”, în Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, an. 39, 1963, nr. 5-6, p. 277-287.
Voi. Călători străini despre Ţările române, V, Bucureşti, 1976, p. 104.
Melchisedec, Cronica Romanului şi a Episcopiei de Roman, voi. I, Bucureşti, 1874, p. 268 şi urm.
Pr. Scarlat Porcesu, Episcopia Romanului, (Roman), 1984, p. 363-365.

53

STUDII ŞI ARTICOLE

Din această expunere, rezultă că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost cunoscut di
rect, încă din timpul vieţii, de cei trei teologi dacoromâni pe care i-am pomenit: Sf.
Episcop Teotim I de la Tomis şi Cuvioşii ieromonahi Gherman şi Casian, poate chiar
şi de alţi „călugări sciţi”. Iar de 1600 de ani încoace este cunoscut preoţilor, călugări
lor şi credincioşilor români prin Liturghia sa, care se săvârşeşte mereu în bisericile
noastre, prin multe din omiliile sale sau prin alte lucrări care au circulat la noi în ma
nuscris, iar după 1691 prin slovă tipărită, precum şi prin studiile pe care i le-au con
sacrat marii noştri patrologi.
Tinerilor teologi de azi şi de mâine le revine îndatorirea de a-i perpetua memo
ria prin noi studii care să-i pună în lumină personalitatea atât de complexă.
„Prin cuvintele tale cele cu raze de aur, Biserica lui Hristos se luminează şi
străluceşte, o Părinte Ioane Gură de Aur! Şi sufletele credincioşilor se veselesc cin
stind prea sfântă pomenirea ta, căci tu te-ai arătat tuturor povăţuitor al pocăinţei şi
îndreptător spre mântuire” (Svetilna Utreniei din 13 noiembrie).

Saint John Chrysostom in the Românimi Church. It has been 1.600 years
since the great Father of the Church passed away, which makes us highlight some of
his connections with the Dacian-Roman theologians in Scythia Minor, as well as the way
in which his work has been received by the Romanian Church for the post 16 centuries.
Mention should be made that Saint John Hrisostom was appreciated and defended in
front of his enemies by one of the most important bishops in Tomis (presently Con
stanta), Teotim, who attended the Synod at Stejar in 403, defending John Hrisostom in
front ofArchbishop Epifanie of Cyprus, who accused him of agreeing with the erroneous teachings of Origenes. Two Dacian-Roman monks, Gherman and loan Casian
came to Constantinople about the year 400, after a long stay in the ascetic regions of
Egypt. John Hrisostom anointed Gherman priest and loan Casian deacon. Gherman
too attended the Synod at Stejar, with Teotim, his Bishop. Theflrst Romanian version of
Saint John's Liturgy was printed in Braşov, due to the printer-deacon Coresi, a book
of which a single copy was preserved by the Library of the Faculty of Theology in Si
biu. The flrst printed book including translations of Sain John's Sermons appeared in
Bucharest in 1691, under the title Gems. At the beginning of the I9fh century, the
scholar-monk Grigorie Dascălul (the would-be Metropolitan of Vallachia) also widely
translatedfrom Sain John's Sermons, as well as from his Book on Priesthood. A series
of translations were made in the 19fh century in all three Romanian provinces. At the
beginning of the 2Cfh centuty, Metropolitan Teodosie Atanasiu of Roman translated Sain
John's Comments to Saint Paul's Epistles, in 9 volumes. In the 2(j century, especially
after 1918, when the Great Union was achieved, the interest in his work increased.

Dacă şi ce anume ar fi de învăţat astăzi
de la Sfântul Ioan Gură de Aur?
încercarea unui răspuns „protestant”
Prof. Dr. Adolf Martin RITTER

Cred că nu ar fi locul potrivit dacă, în faţa specialiştilor adunaţi în această
Aulă, la începutul acestui simpozion, aş face o introducere în viaţa şi opera
bărbatului la a cărei zi a morţii de acum o mie şase sute de ani se gândeşte întreaga
lume creştină. De asemenea, principalele puncte de greutate ale gândirii sale sunt
presupuse a fi în mod esenţial cunoscute aici. însă probabil că pentru dumneavoastră
ar fi interesant să cunoaşteţi, ce anume aş răspunde eu, dacă aş fi întrebat de fraţii şi
surorile mele din centrul Europei, în cazul meu de către „protestanţi”, dacă şi ce
anume ar fi astăzi de învăţat de la Sfântul loan Gură de Aur?
Profesorul meu Hans von Campenhausen - probabil cel mai important şi mai
influent patrolog protestant al secolului XX, cel puţin în Germania, după Adolf von
Hamack şi urmaşul său berlinez Hans Lietzmann - găsea că predicile lui „Gură de
Aur” ar fi „probabil singurele din întreaga Antichitate greacă” care, în parte, până
astăzi „ar putea fi citite ca şi predici creştine”. Ele reflectă anume „câte ceva din
viaţa reală a Noului Testament, tocmai pentru că ele sunt atât de morale, de simple şi
de cumpătate” (Griechische Kirchenvăter [Urban - Taschenbiicher 14], Stuttgart
1994, p. 152). Pe lângă aceasta, Sfântul Ioan Hrisostom s-a întipărit memoriei
istorice ca o figură luminoasă printre episcopii timpului său, ca un om al Bisericii
„care a rămas până la sfârşit credincios misiunii spirituale a slujirii sale, căruia i s-a
părut că orice luare în considerare a situaţiei politice sau a mai marilor acestei lumi
ar fi o trădare” (Ibidem, p. 137). Nu este aceasta - de asemenea - un model?
Totuşi, aici nu ar trebui să fie vorba nici de „actualitatea Părinţilor Bisericii” în
general, sau de cea a Sfanţului Ioan Hrisostom în special, ci concret despre ce anume
ar fi de învăţat de la el pentru situaţia concretă a vieţii bisericeşti de astăzi.
El a abordat destul de des ceea ce pentru el a însemnat: „situaţie concretă”, cel
mai precis în lucrarea sa reformatoare De sacerdotio (nep1! lepcDawrţc;), al cărei
titlu s-ar putea reda cel mai bine în germană cu Uber das Bischofsamt (Despre
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slujirea episcopală), cu toate că modelul ideal proiectat în această lucrare ar putea
sluji drept model de conducător şi „clerului” în totalitate. Se are în vedere însă, ca
mai întotdeauna când este vorba de „preot” şi „preoţie”, (aproape) cu regularitate,
episcopul şi turma lui slujitoare de clerici. Scrierea a fost compusă probabil, ca să
spunem aşa, „pe pragul” Bisericii, la scurtă vreme înainte ca „Gură de Aur” însuşi să
fie hirotonit preot1. Situaţia despre care este vorba, este aceea a Bisericii imperiale
„teodosiene” de la sfârşitul secolului IV. Evoluţiile protecţiei guvernamentale a
creştinismului care s-au impus odată cu împăratul Constantin se făcuseră de multă
vreme vizibile, nu în ultimul rând, şi în ceea ce priveşte slujirea sacerdotală
bisericească. Mulţi se grăbeau spre aceasta de când era posibil ca astfel să se câştige
cinste şi putere.
în toate vremurile a fost un subiect actual acela că o reformă a Bisericii ar
trebui impusă celor care deţin slujirea sacerdotală bisericească. în vremea lui
Hrisostom, aceasta a găsit o rezonanţă vie în rândul monahismului aflat în creştere.
Anume, acest subiect se defineşte acum ca o problemă de început: cum s-ar putea
reuşi să fie ţinuţi la distanţă cei nepotriviţi, „cei nevrednici”? în orice caz, pentru
autorul acestei scrieri este o întrebare esenţială. în acest sens el aduce o critică fără
menajamente prezentului său bisericesc. Tot ceea ce este în neregulă nu este pus, în
general, pe seama împrejurărilor, ci foarte direct, pe ocuparea greşită a posturilor, iar
vina o poartă şi cei care fac parte din adunarea alegătorilor, nu numai cei aleşi,
(despre aceasta vezi mai ales cartea III, 10-11. [Sources Chretiennes (SC) 272, 182198]). De remarcat că în conceptul de reformă hrisostomian, nu-i este atribuit nici un
rol „statului” sau guvernării. întreaga reformă ar trebui să pornească din interior,
însă cum? S-ar putea spune, împreună cu Hermann Doerries, că Hrisostom ar fi dorit
„să ferească prin aceasta de abuz şi golire de sens slujirea comunităţii cea pusă în
pericol de contextul eclesial imperial, el şi-a însuşit toate forţele spirituale ale
monahismului şi le-a îndepărtat pe toate cele care nu corespundeau acestui demers”
(H. Doerries [vezi nota bibi. 1], p. 20). în conceptul său de reformă, se stăruie asupra
fermei supraordonări a „turmei slujitoare de clerici” faţă de cinul monahal2, în sensul
- statornic păstratului - principiu paul in: „Toate spre folosul comun” (ndvta rrpoQ
cru(j)Bpov) (compară cu 1 Cor 6, 12; 10, 23 cu 12, 7). Sfântului Apostol Pavel îi este
de asemenea împrumutată şi piatra de încercare prin care este dovedită aptitudinea
pentru slujirea preoţească. Este vorba de textul de Ia Rom 9, 3: „Căci aş fi dorit să fiu
eu anatema de la Hristos pentru fraţii mei”. Dacă cineva ar fi în stare să repete
H. Doerries, Erneuerung des kirchlichen Amtes im vierten Jahrhundert în Bleibendes im Wandel
der Kirchen-geschichte, editori B. Moller/ G. Ruhbach, Tubingen, 1973, p. 3, nota 3. Editoarea textului
din Sources Chretiennes, A.M. Malingrey, pledează pentru o datare ceva mai târzie, în anii 388-390 (SC
272, 13), recunoaşte însă că şi această stabilire a datei rămâne în spaţiul ipoteticului. M. Lochbrunner în
schimb, în cercetarea sa Ober das Priestertum: historische and systematische Untersuchung zum
Priesterbild des Johannes Chrysostomus, Bonn, 1993, 117, pledează, puţin convingător însă, pentru o
datare timpurie: 378-381.
2 Aceast lucru este subliniat în tot cuprinsul cărţii 6 din De sacerdotio.
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cuvintele Apostolului Pavel şi să se roage aşa din străfundul inimii sale, atunci acesta
s-ar face de-a dreptul vinovat dacă s-ar feri de slujirea turmei {De sacerd. III, 7 [SC
272, 158]). - A fost aceasta pură utopie, o „idee asupra căreia merită cu siguranţă
reflectat, dar care este imposibil de îndeplinit” ( H. Doerries [wie Anm. 1], 19)?
In ceea ce priveşte situaţia comunităţii, una dintre problemele centrale cu
care noi vedem că Hrisostom a fost perseverent înconjurat, a fost aceea a faptului
că la sfârşitul secolului IV încă nu se reuşise să se integreze pe deplin mulţimea
celor care doreau să fie botezaţi ca urmare a preluării puterii de către Constantin,
inclusiv în partea de est a Imperiului Roman (în anul 324) şi a „cotiturii
constantiniene” ce a fost introdusă. în Antiohia, situaţia era şi mai complicată, căci
comunitatea majoritară („niceeană”), măcinată de tulburări interioare şi dominată
în timpul regenţei homeiene („ariene”), a fost, în afară de aceasta, vreme de mulţi
ani privată de bisericile şi episcopul ei de către împăratul Valens care a căzut în
anul 378 într-o luptă contra goţilor. Astfel, în vremea lui „Gură de Aur”, probabil
că majoritatea populaţiei antiohiene facea parte - nominal - din Biserica creştină.
Aceasta însă nu însemna în nici un caz că toţi creştinii antiohieni au rupt cu
adevărat orice legătură cu trecutul lor sau cel puţin că aveau vreo idee ce anume
înseamnă să fii creştin autentic!
Aici îl vedem pe Hrisostom neobosit, dând sfaturi, atrăgând atenţia şi încercând
să atragă. Principalul mijloc pentru el a fost de a face cunoscută şi iubită Biblia3.
Acestui scop îi slujesc nu numai numeroasele predici, ci şi eforturile sale intense
pentru studiul casnic al Bibliei. La el se poate vorbi liniştit de ceva de genul unei
preoţii casnice (vezi doar ca exemplu, între multe altele, începutul Omiliei 5 la
Evanghelia după Matei [PG 57, 55-56]), având ca fundament mai ales pe Sfântul
Apostol Pavel, a cărei înţelegeri harismatice a Bisericii a reuşit s-o recepteze în mare
măsură, în comparaţie cu eclesiologia comună a timpului său, care este considerată
de către cunoscători precum Johannes Quasten drept „perioada de înflorire a
patristicii greceşti!”
Cea de-a doua armă principală, mai ales în lupta pentru inimile antiohienilor,
este modelul monahilor pe care el îl zugrăveşte lor înaintea ochilor. Faptul că el, în
mod cu totul corespunzător sfaturilor lui Augustin, (mai ales în cartea IV a scrierii
De doctrina Christiana), a adus întotdeauna cu sine un concept şi o structură pentru
predicile sale, însă în rest - de regulă, cel puţin - a vorbit liber, astfel încât a reuşit
să reacţioneze în mod sensibil la asentimentul precum şi la criticile venite din partea
comunităţii sale (ceea ce stenografii lui au consemnat în mod fidel, spre norocul
nostru), are deja, într-o anumită măsură, valoare demonstrativă constatarea că nu
auzim niciodată în această privinţă de rezerve sau chiar revoltă din partea
auditoriului său. Dimpotrivă, se pare că publicul său omiletic nu ar fi fost abordat
destul de des în această privinţă. „Revin”, se spune, de exemplu, într-un loc din
3 De aceea pe bună dreptate A. v. Hamack l-a numit „omul Bibliei” al Bisericii Vechi, în tratatul
său Uber den privaten Gebrauch der heiligcn Schriften in der alten Kirche (Beitrage zur Einleitung in
das NT V), 1912, p. 81).
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Omiliile la Matei (Omil. 70 [71], 3, în finalul la Mt 22, 31-33 [PG 58, 658 f.]),
„asupra acestei teme de discuţie, pentru că vă aud vorbind cu multă bucurie despre
aceasta”. Această poziţie este explicabilă nu numai prin faptul că înflorirea
monahismului în vremea lui Hrisostom era încă un fenomen relativ nou. Mai
degrabă avem impresia că concepţia hrisostomiană a raportului dintre monahism şi
Biserică4 i-a făcut plăcere, cel puţin unei părţi a auditoriului său, deoarece le
transmitea viziunea clarităţii, datoriei şi autenticităţii, fără ca aceasta să-i conducă în
mod necesar în afara „lumii”5.
Cealaltă problemă cu care Hrisostom s-a confruntat întreaga viaţă - în orice caz
în perioada presbiteriatului, precum şi mai târziu ca şi episcop în capitala imperială a fost polarizarea dintre sărăcie şi bogăţie, care lui i s-a părut să fie cu totul
inacceptabilă. Imagini şi scene îngrozitoare l-au urmărit până la amvom, căci ele i se
înfăţişau imediat ce trecea de uşa bisericii, unde - până astăzi, mai ales în ţările cu
tradiţie ortodoxă - au grijă să se adune în vremea slujbei, cerşetorii şi sărăcimea.
După perioada mult discutatei „crize” de la mijlocul „secolului III” d. Hr.6 se putea
vorbi între timp pe alocuri de o oarecare relaxare. însă această relaxare pare să fi dus
mai puţin la combaterea sărăciei crase, ci mai degrabă - chiar şi printre creştinii
botezaţi - la reînvierea poftei de înavuţire şi la „euergetismul monumental” tipic
antic, după motto-ul: Fă bine şi vorbeşte în gura mare despre aceasta! Şi ce anume ar
fi o laudă de sine mai „gălăgioasă”, mai elocventă şi mai ales mai durabilă decât
eternizarea într-o construcţie de marmură sau - acum vizavi de biserica
„învingătoare” - în podoabele de mozaic sau preţioasele obiecte de altar.
Hrisostom a încercat, cel mai adesea cu binele, să scape pe membrii comunităţii
sale de pofta de înavuţire şi să-i facă dispuşi spre „milostenii”, care îşi merită acest
nume (cuvântul german Almosen provine de la grecescul âkeppocruvr), care nu
înseamnă altceva decât - „Erbarmen” = milostenie). Argumentul său cel mai
4 Despre aceasta vezi A.M. Ritter, Charisma im Verstăndnis des Joannes Clvysostomos und
seiner Zeit (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 25), Gottingen 1972, 90-98, precum şi
controversa mea cu A. Stotzel, Kirche als „neue Gesellschaf (Miinsterische Beitrăge zur Theologie
51), Miinster, 1984, în: Theologische Revue 84 (1988), 31-33.
5 în orice caz avem de-a face cu o jumătate de adevăr atunci când lui Hrisostom i se atribuie
intenţia de a face din „oraş” o „mănăstire”, precum susţine, printre altele Peter Brown, în cartea sa The
Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, New York, 1988 (o
traducere germană a apărut la MUnchen în 1991). în această privinţă el i-a dedicat lui Hrisostom un
întreg capitol (cap. 15., al cărui titlu în limba germană este: Die Sexualitdt und die Stadt [p. 315-331]).
(în ediţia în limba română a acestei lucrări, publicată sub titlul Trupul şi societatea, trad. Ioana Zirra,
consultant de specialitate Florica Bechet, Editura RAO, Bucureşti, 2000, capitolul 15 poartă titlul:
Sexualitatea şi cetatea: loan Chrysostomos, p. 315-331 (n. trad.). în ceea ce priveşte teza lui M. George
prezentată la simpozion, anume că ar exista o legătură care ne-ar putea pune pe gânduri, „pe de o parte,
între înţelegerea teologică a Bisericii şi cea a slujirii episcopale pe care o are episcopul loan şi, pe de altă
parte, intervenţia sa empatică pentru cei căsătoriţi şi poziţia sa critică faţă de monahii şi clericii
nesubordonaţi, inclusiv faţă de mulţi colegi episcopi”, vezi nota 16.
6 Despre aceasta vezi A.M. Ritter, Alte Kirche (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen I),
ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită, Neukirchen, 2007, Nr. 33-34 (cu bibliografia aferentă).
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important - şi cel mai eficient - a fost, în acest context, acela că noi întâlnim în cei
săraci pe însuşi Hristos7.
în mod cu totul general se poate spune că Hrisostom nu şi-a menajat
comunităţile sale şi nici nu a capitulat în faţa opoziţiei lor (şi a propriilor sentimente
de insuficienţă8), fapt care nu este întotdeauna înţeles şi apreciat corect în literatura
de specialitate. Cu toate acestea, el a fost un predicator căutat, a cărui comparaţie cu
alţi maeştri antici ai elocinţei, precum Libanios, nu au putut fi evitate. El era pe
deplin conştient de preţuirea de care se bucura elocinţa (vezi De sacerd. V, Cap. 8
[SC 272, 302]; Ibidem. 2 [284]) în ochii „mulţimii”, însă mai ales a autorităţilor de
stat, care adesea, chiar în perioada lui, au fost câştigaţi pentru creştinism sau cel
puţin pentru interpretarea lui niceano-ortodoxă. El a luat în serios această provocare
şi a pretins aceasta şi de la ceilalţi, de vreme ce se simţeau chemaţi spre „slujirea
turmei”. Aşa cum Erasmus deja a observat9, nu există nici un fel de îndoială că
Hrisostom a atins un punct culminant al sintezei propovăduirii creştine şi retoricii
Antichităţii târzii. Acesta ar trebui înţeles „ca unind într-un mod cu totul aparte
pietatea erudită cu elocinţa populară” (unus omnium eruditam pietatem cum populari
con-iunxit eloquentia), şi dispunând de o măsură a graţiei, transparenţei, dragostei şi
deplinătăţii (sentimentelor), care nu-1 lasă să fie aşezat în spatele unuia precum
Lucian (de Samosata, ca. 120-180 d. Hr.) (Habet facilitatem, perspicuitatem,
suavitatem, copiam, cum Luciano communem). Ce anume înseamnă aceasta din
punct de vedere al conţinutului poate fi înfăţişat, desigur numai paradigmatic, în
adaos. Desigur, Hrisostom a cunoscut la fel de bine şi pericolele supralicitării
retoricii (în formă concretă în De sacerd. V, mai ales 5-8 [SC 272, 290/304]) şi nu a
închis ochii în această privinţă, dar nici în faţa realităţii că majoritatea credincioşilor
care veneau la biserică erau doar într-o măsură limitată impresionaţi de fineţele
retorice, deoarece ei proveneau din rândurile celor „ignoranţi”, needucaţi (iSicoTCXi),

7 Despre aceasta vezi mai ales Rudolf Brândle, Matth. 25, 31-46 im Werk des Johannes
Chrysostomos (Beitrăge zur Geschichte der biblischen Exegese 22), Tiibingen, 1979. Hrisostom a avut,
cu siguranţă, ocazional şi cu totul altfel de atitudini iar doamne din înalta societate constantinopolitană,
care nu doreau să părăsească ceea ce el găsea a fi poftă de lux fără nici un sens şi nu acceptau să renunţe
la tacâmurile de noapte din aur pur şi la podoabele lor, adesea de prost gust, au fost ameninţate cu
excluderea din comuniunea bisericească (vezi Omiliile la Epistola către Coloseni, Omil. 7, 5 [PG 62,
349-352J), ceea este de înţeles că i-a adus mult rău din partea respectivelor cercuri înalte. Bineînţeles că
el s-a limitat doar la ameninţări.
8 El a luat poziţie în public când, de exemplu, a trebuit să predice într-o biserică aproape goală
deoarce în acelaşi timp se desfăşurau curse de cai (vezi despre aceasta mai ales predica sa Contra ludos
et theatra [PG 56, 263-270]), sau consternarea generală de pe urma unui grav cutremur de pământ care a
trecut repede iar superficialitatea şi rutina şi-au găsit din nou sălaş (Post terrae motum et de Lazaro [PG
50,713-716]).
9 Vezi doar dedicaţia către W. Pirkheimer care el a pus-o la începutul ediţiei sale De sacerdotio
(Basel 1525). De acolo provine de asemenea şi citatul reprodus. Cu privire la calitatea stilului evidenţiată
de Erasmus vezi adaosul de la sfârşitul studiului (A, 8).
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care însă din această cauză - cel puţin printre creştini - nu trebuiesc în nici un caz să
fie dispreţuiţi (Ibidem 6 [294/6]).
In măsura în care se poate întrevedea acest lucru, comunităţile sale, în marea
lor majoritate, l-au iubit. La întrebarea care au fost motivele, în opinia mea se pot
oferi următoarele răspunsuri: odată, Hrisostom aparţinea acelei categorii de
predicatori şi duhovnici la care se putea observa faptul că nu-şi predică loruşi. Cu
siguranţă că auditoriului său - din Antiohia, Constantinopol sau de oriunde
altundeva - i-a plăcut cu siguranţă eforturile sale pastorale care până la urmă, se
bazau pe libertatea de voinţă şi de decizie (abxe^oljaiov) care i-a fost lui
încredinţată, că el se baza pe ideea că constrângerea nu este productivă, iar binele cu
de-a sila nu se mai poate numi bine, corespunzător maximei Apostolului care nu a
dorit să fie stăpân peste credinţa altora, ci doar împreună-lucrător al bucuriei lor (//
Co 1, 24). Hrisostom a fost consecvent acestui fir conducător formulat în De sacerd.
II, 3 (SC 272, 106/112), după cât se poate dovedi cu ajutorul scrierilor păstrate.
Dovezile sunt numeroase10. De aici s-a evidenţiat desigur de asemenea şi o „virtute”
(dTCETri, virtus) retorică, anume aceea a „decenţei”, în acord cu situaţia dată (7tp&7tov,
decorum, decens, aptum), aşa cum, printre alţii, Quintilian a descris-o exhaustiv şi
expresiv, bazându-se pe Cicero, în a sa Institutio Oratoria (cartea XI, cap. 1). Ce
înseamnă aici „potrivit situaţiei? „Dacă ne gândim cât de lipsită de griji” „a folosit
(mai târziu) Biserica imperială din vremea lui Justinian, precum şi din întreg Evul
Mediu puterea statală oferită spre a-şi asigura unitatea interioară şi uniformitatea,
atunci atrage atenţia în mod aparte faptul că, la începutul epocii teodosiene, o voce
de o claritate atât de sigură respinge această încercare, şi desemnează drept caracter
al Bisericii creştine, faptul că în interiorul ei numai convingerea liberă ar fi
valabilă”. Acesta ar putea fi înţeles ca şi un protest faţă de inconvenientele „care sau ivit tocmai în această perioadă” (H. Doerries [vezi nota 1], p. 6).
In al treilea rând, antiohienii cu siguranţă nu au uitat niciodată cum el le-a fost
alături în primăvara anului 387 când, ca urmare a unei măriri a impozitelor, mare
parte dintre ei, într-un tumult dezlănţuit, au aruncat cu pietre în imaginile familiei
imperiale pictate pe table de lemn şi, în cele din urmă, au distrus statuile de bronz ale
acestora, ceea ce însemna, foarte clar, comiterea de lesmajestate (crimen laesae
maiestatis), ba mai mult, au ameninţat chiar că vor ataca palatul imperial. O
pedeapsă înfricoşătoare din partea împăratului Teodosie, cunoscut ca fiind iute la
mânie, părea a fi sigură, de aceea întregul oraş „a fost” „cuprins de o groază
paralizantă, asemănându-se cu un stup de albine părăsit” (J.Chr., De statuis, horn. 2,
1 [PG 49, 33-35]), concomitent s-a răspândit zvonul că se va începe deja cu unele

10 în calitate de posesor al scaunului constantinopolitan, a crezut că dispune de măsuri riguroase
de disciplină bisericească faţă de clericii „nevrednici” (inclusiv faţă de episcopii din supra-mitropoliile
revendicate de către el) şi monahii neascultători (din Constantinopol şi împrejurimi). în orice caz, se pare
că el însuşi nu a considerat aceste măsuri ca fiind în contradicţie cu propriile principii, ci ca o obligaţie a
sa.
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execuţii. Hrisostom i-a vizitat pe cei arestaţi, a mers personal la comandantul
oraşului, iar ca predicator a încercat să pregătească şi să îmbărbăteze comunitatea
pentru situaţie, nu în ultimul rând căutând s-o determine spre o adevărată atitudine
de penitenţă. Acestui context îi aparţin celebrele sale cuvântări ocazionale Omiliile
despre statui către poporul din Antiohia (PG 49, 15-222)11. în rândul populaţiei din
Constantinopol, chiar dacă nu şi în mediile înalte, s-a format impresia statornică, în
numeroase ocazii, că Hrisostom s-a dovedit a fi mai puţin un „episcop de curte” şi
mai degrabă un adevărat „bărbat al poporului”, prin modul lui de viaţă, precum şi
prin critica socială fără de rezerve şi francheţea sa (7tappr)aiot) inclusiv în raportul
cu mai-marii lumii12.
Dacă ar mai trebui să numesc încă un motiv pentru care Hrisostom, în opinia
mea, a rămas atât de neobişnuit - dincolo de moartea sa - atunci aş spune: pentru că
el însuşi s-a făcut cunoscut ca un mare îndrăgostit; numeroase locuri din scrierile
sale păstrate permit observarea acestui lucru. Mă refer numai la predicile sale despre
Epistola către Romani iar dintre acestea în mod special la Omilia 33 (32), 2-4 (PG
60, 678-682), mai exact la Cuvântarea de laudă la Apostolul Pavel (SC 300) iar cu
aceasta la minunata lucrare a lui M.M. Mitchell, The Heavenly Trumpet. John
Cluysostom and the Art of Pauline Interpretationli> precum şi la In acta
apostolorum omil. 3 (PG 60, 35-42; aici: 42). Citez aici însă numai puţine fraze din
Homilia de reditu ex Asia14 rostită cu ocazia întoarcerii din Asia în primăvara anului
402. John Norman Davidson Kelly socoteşte, pe bună dreptate, această predică drept
„one of his warmest, most pastorally sensitive adresses - una dintre adresările sale
cele mai calde şi mai pastorale (eng. n. trad.)” (Golden Mouth. The Story of John
Chrysostom - Ascetic, Preacher, Bishop, Ithaca-New York, 1995, 181). în predică,
el spune: „Şi eu sunt un sclav, (şi anume) al dragostei voastre. Căci voi m-aţi
11 Vezi mai ales F. van de Paverd, St. John Chrysostom, the Homilics on the Statues. An
Introduction (Orientalia Christiana Analecta 239'), Roma, 1991; H. Leppin, Steuem, Aufstand und
Rhetoren: Der Antiochener Steueraufstand von 387 in christlicher und heidnischer Deutung, în: H.
Brandt (editor), Gedeutete Realităt. Krisen, Wirklichkeiten, Inlerpretationen (3.-6. Jh. n. Chr.), Stuttgart,
1999 (Historia. Einzelschriften 134), 103-123; C. Tiersch, Johannes Chrysostomus in Konstantinopel
(398-404). Tubingen, 2002 (Studien und Texte zum Antiken Christentum 6), 92-110 (Teza ei, potrivit
căreia „modul în care” Hrisostom „s-a poziţionat ca şi predicator în cadrul revoltei statuilor” ar oferi
„atât motivele pentru o remarcare pozitivă pe care a obţinut-o tânărul predicator în ochii oficialilor
imperiali, cât şi indiciile pentru depunerea de mai târziu din Constantinopol” [107], mi se pare a fi, în
ambele direcţii, atât spre „Antiohia” cât şi spre „Constantinopol”, problematice, iar motivele
predicatorului, despre care el nu ne-a lăsat nici o urmă de îndoială, sunt luate prea puţin în consideraţie).
12 în ceea ce priveşte conflictele cu perechea imperială Arcadius şi Eudoxia vezi în primul rând
J.H.W.G. Liebeschuetz, Barbarians and Bishops (Army, Church and State in the Age of Arcadius and
John Chrysostom), Oxford, 1990.
13 Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 40, Tubingen, 2000.
14 Ediţia Migne (PG 52, 421-424) cuprinde numai vechea versiune latină într-o formă deficitară,
în anul 1958 a fost descoperit originalul grecesc într-un codex moscovit (Mosquensis 159) de la Athos,
iar trei ani mai târziu a fost publicată de A. Wenger în Revue des Etudes Byzantines 19, 1961, (110) 114123, împreună cu un text latin fundamental îmbunătăţit.
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cumpărat, nu în sensul că aţi aruncat bani (anume precum la târgul de sclavi), ci (în
sensul că) aţi dovedit dragoste. Mă bucur de această sclavie şi nu aş dori să fiu
niciodată eliberat. Căci această sclavie este mai avantajoasă decât coroana imperială
(8id5riiia), această sclavie aduce (intrarea în) împărăţia cerurilor, această sclavie
este preferabilă libertăţii...” (A. Wenger [vezi nota. 15], 9, 116/8)15.
*

Este evident faptul că situaţia lumii s-a schimbat esenţial după 1600 de ani, iar
noi astăzi stăm în faţa cu totul altor provocări decât acest Părinte al Bisericii. Cu atât
mai puţin este pentru noi de la sine înţeles ce anume ar fi de făcut, ce fel de viziune
de viitor a Bisericii ar putea sta la baza eforturilor de găsire a abordării potrivite cu
situaţia dată, pentru a indica reforma bisericească şi liturgică potrivită cu timpurile.
Pentru că lucrurile stau aşa, nu există deocamdată nici un răspuns general
valabil la întrebarea dacă şi ce anume ar fi de învăţat de la Hrisostom, mai ales
pentru „protestanţi”. Pot însă să vorbesc mai degrabă pentru mine însumi16:
consider, întocmai ca şi fostul meu coleg de la Marburg şi Heidelber, Wolfgang
Huber, actualul episcop al Berlinului şi preşedintele Sinodului Bisericii Evanghelice
Germane, care în diferite luări de poziţii ale ultimilor ani, drept un semnal fals „dacă
nu vom stopa procesul de, autosecularizare din Bisericile noastre, iar în locul
acestuia nu vor fi recunoscute din nou ca o misiune de prim ordin, intermedierea de
educaţie spirituală, „duhovnicească” şi de cunoaşterea a credinţei17. în schimb, ar fi
15 Aici, câteva remarci critice la contribuţia susţinută la simpozion de către colegul meu de la
Berna, M. George. în timpul simpozionului, i-am indicat pe scurt principalele mele obiecţii, pe care însă
nu am putut să le discut cu el exhaustiv: ele constau în faptul că teza sa, care include afirmarea (după
părerea mea neacceptabilă) unor raporturi schimbătoare ale lui Hrisostom faţă de monahism, se bazează
prea puţin pe numeroasele mărturii din Corpus Chrysostomicum şi mult prea tare şi mai ales necritic, pe
mărturia istoricilor bisericeşti ai secolului al V-lea. Mai exact, ar trebui să se spună, bineînţeles, pe
mărturia lui Socrate. Acesta este, potrivit dovezilor atente ale lui Martin Wallraff din teza de doctorat de
la Heidelberg, Der Kirchenhistoriker Sokrates. Untersuchungen zu Geschichtsdarstellung, Methode und
Person [Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 68], Gottingen, 1997, 55-75) „singurul izvor
important..., în care s-au păstrat tendinţe de acest fel [sc. antihrisostomice]” (Ibidem, p. 73). Acolo unde
Sozomen are aceeaşi linie cu el, urmează ambii un izvor comun (mai degrabă prohrisostomian). Pasajele
antihrisostomiene din Socrates se bazează pe propriile experienţe şi pe relatările verbale ale unui anumit
mediu constantinopolitan (Ibidem, p. 72), însă, din câte ştim noi, nu pe izvoare literare. Duşmănia sa
netăinuită faţă de Hrisostom a fost în mod clar determinată de faptul că în mediile novaţiene, cărora
aparţinea Socrate, sau cel puţin era apropiat, se vorbea că „Ioan ar fi suferit pe bună dreptate” - Potrivit
cuvintelor lui M. George: el nu ar fi eşuat în mod nevinovat, ci - „pentru că a luat multe biserici ale
novaţienilor, quartodecimanilor precum şi ale altora” şi le-a încredinţat cultului ortodox „atunci când a
venit în Asia Mică şi Lydia” (Istoria bisericească, VI 19, 7; 344 Hansen). Cu privire la aprecierea critică
a acestei tradiţii novaţiene vezi M. Wallraff, 73, nota 215, cu literatura aferentă.
16 în cele ce urmează citez (prescurtat) din finalul seriei mele de conferinţe din semestrul de iarnă
1999/2000 ,J)as ist christlich. Nachdenken Qber das Wesen des Christentums”, editată de W. Hărle,
Giitersloh, 2000, p. 37-48, sub titlul Adolf von Harnack und die Frage nach dem Wesentlichen des
Christentums in altkirchlicher Perspektive (citat de la p. 47-48).
17 Mă refer aici şi la lucrarea lui Michael Welker, Das Ende der Volkskirche? Gestaltwandel der
Kirche aus evangelischer Sicht, în: H. Hofmeister/ L. Bauerochse (editori), Die Zukunft der Religion.
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multe de învăţat de la Bisericile surori în ecumenism, nu în ultimul rând de la
Ortodoxie. Consider că este nimicitor, dacă noi, mereu fideli sfatului lui Hamack,
am înţelege protestantismul, în primul rând prin opoziţia sa faţă de catolicism18,
dacă noi ne-am simţi încă mereu siliţi ca fiecare să se lupte pentru propria lui esenţă
a creştinismului, aşa cum se obişnuia pe vremea lui Hamack'9, în loc să ne întrebăm,
ce anume este creştinismul astăzi şi - ce urme ar trebui să aibă el astăzi”.
în aceste condiţii şi având în vedere acest context, cred că sunt foarte multe de
învăţat de la Hrisostom. Desigur, nu pot decât să selectez şi să explic:
1. A face Biblia iubită şi cunoscută a devenit, după părerea mea, astăzi - într-o
perioadă a razantelor năruiri ale tradiţiilor - mai important decât în vremea lui
Hrisostom şi rămâne instrumentul şi dovada principală a modului de abordare
bisericeasc în situaţii concrete. Justifică actuala propovăduire şi îndrumare, chiar în
aşa-numita „Biserică a cuvântului”, această provocare, fie şi numai cu
aproximaţie?"
2. Este cunoscut faptul că în Bisericile Reformei, s-a uscat ramura
monahismului...21 Dacă aşa a trebuit să fie şi dacă a fost doar o binecuvântare,
despre aceasta se poate polemiza, însă nu poate fi întâmplător faptul că locul lui nu a
rămas pentru multă vreme gol22. însă nu ar trebui - desigur- să existe vreo polemică
despre faptul că tocmai astăzi nu ne putem lipsi de viziunea clarităţii, datoriei şi
autenticităţii, fără ca aceasta să se răsfrângă în mod obligatoriu asupra lumii. însă
unde anume îşi găseşte această viziune sprijinul şi concretizarea eclesială? Unde îşi
găseşte astăzi locul ei gruparea ca şi subiect etic, unde comunitatea - fie ea mare
sau mică - ca şi „nouă creatură”, în care „Dumnezeu iertător, eliberator, aducător de
bucurii şi creator de punţi de comunicare va fi din nou experiată?”23
Spurensicherung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Wurzburg, 1999, 60-72, şi la o scrisoare a
colegului meu olandez, istoricul bisericesc şi pastor („anninian”) (!) Eginhard P. Meijering, care la data
de 1 ianuarie 2000 îmi scria: „Şi aici în Olanda sunt mulţi (în toate Bisericile!), care sunt de părere că
Biserica ar trebui să se deschidă spre o religiozitate comună. Demn de remarcat este faptul că nu se
observă, sau nu se vrea să se observe, că acolo unde acest lucru se face de multă vreme, bisericile sunt
cele mai goale”.
18 Prelegerea 15. a seriei cu numele „Das Wesen des Christentum” din semestrul de iarnă
1899/1900 (Neuauflage Gutersloh, 1999), 239.
19 Vezi imaginea lui Leo Baeck asupra unei „Wesens des Judentums” (1905) sau „Wesen des
Katholizismus” (1924), a lui Karl Adam, ambele scrise prin influenţa inconfundabilă a lui Hamack.
20 Vezi postfaţa la A.M. Ritter, Freude teilen. Predigten und biblische Besinnungen aus drei
Jahrzehnten (Predigt heute, Bând 13), Waltrop, 2006.
21 Vezi raportul literar şi de cercetare al lui Johannes Schilling în: Theologische Literaturzeitung
132 (2007) 235-250. A rămas însă neamintită renaşterea monahismului în interiorul Bisericii Anglicane,
cel târziu de la sfârşitul sec. XIX.
22 Mă gândesc doar la aşa-numiţii Hermhuter cu ale lor „panglici” - o concretizare a propunerilor
făcute de „părintele” pietismului luteran Philipp Jakob Spener pe care mai târziu le-a preluat John
Wesley ca şi formă fundamentală pentru construirea comunităţilor metodiste în Biserica Angliei (vezi
Martin Schmidt, Das pietistische Pfarrerideal und seine altkirchlichen Wurzeln, în: Bleibendes im
Wandel der Kirchengeschichte [vezi mai sus nota bibliografică 1], 211-250).
23 U. Duchrow, Christenheit und Welt\’erantwortung, Stuttgart, (1970) ediţia a doua, 1983, p. 596.
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3. Polarizarea dintre bogăţie şi sărăcie este astăzi, privită la nivel mondial, şi
mai nesuportabilă decât în vremea lui Hrisostom şi postulează soluţii structurale,
însă de asemenea şi jertfa şi renunţare personală.
4. Hrisostom, strălucitul predicator, şi-a atins scopurile sale, precum şi cele mai
importante acţiuni, din câte pot să-mi dau eu seama, inclusiv prin mijloace retorice
precise şi bine gândite, însă nu şi prin strategii „psihologice de masă active” şi nici
prin trucuri. în opinia mea el nu a dispus de aşa ceva, iar predicatorii de astăzi nu ar
trebui să râvnească în mod serios după acestea. Probabil însă că ei ar trebui educaţi
mai bine în retorica elementară, decât sunt de regulă astăzi iar competenţele lor să
fie utilizate în mod precis şi bine gândit, de exemplu prin preocuparea faţă de
scrierea reformatoare De sacerdotio, care poate fi considerată şi ca o capodoperă
retorică, să fie clarificat ceea ce astăzi contează: nu în ultimul rând claritatea
prezentării ideilor şi a articulării, corectitudinea limbii (în cazul nostru: germana
ireproşabilă) (în cazul nostru, al românilor, o română ireproşabilă, n. trad.),
autenticitate (care astăzi ar trebui să ajungă până la limbajul corporal), atenţia la
„decenţă” (TtpETtov), care nu ameninţă nimănui „libertatea de hotărâre”
(ortneţoboiov).
5. în final, încă un cuvânt despre aşa-numita „Liturghie hrisostomiană”, pentru
a cărei atribuire către „Gură de Aur” există puţine dovezi, cel puţin în ce priveşte
nucleul ei24 precum şi cuprinsul. în afară de aceasta însă, accentuarea caracterului
tainic al celebrării slujbei euharistice se potriveşte bine în secolul de după
Constantin; „disciplina arcana” (de exemplu la chemarea: „(închideţi) uşile, uşile!”
de la începutul „Liturghiei credincioşilor” şi „Sfintele Sfinţilor” din punctul ei
culminant) şi-a trăit acum adevărata ei perioadă de înflorire, nederanjată de
recunoaşterea publică şi privilegierea creştinismului, sau poate tocmai din cauza
acestora! Precum odată, la 581 de ani de la moartea Părintelui Bisericii, la „Botezul
Rusiei”, cu alte cuvinte la încreştinarea ruşilor kieweni, voievodul Vladimir şi
boierii lui au luat hotărârea încreştinării, căci experierea unei slujbe ortodoxe în
oraşul imperial „Kaiserstadt” (Zarigrad) Constantinopol (aproape cu siguranţă sub
forma cunoscută nouă astăzi a „dumnezeieştii Liturghii a Sfanţului loan Gură de
Aur”25) i-a făcut să uite dacă se găsesc în cer sau pe pământ, atât de multă
„frumuseţe” şi „dulceaţă” ar fi fost de „gustat”; şi aici Dumnezeu ar fi fost cu
adevărat între oameni26 - sunt ferm convins că astăzi: dacă cel puţin ceva din aceasta
nu revine în slujbele noastre evanghelice (fără ca predica să piardă fie şi cât de puţin
din importanţa ei), ceva din „frumuseţea”, liniştea, respectul plin de consideraţie faţă
24 Mai ales în ceea ce priveşte anaforaua.
25 Deosebit de folositoare este aici ediţia în mai multe limbi, editată de F. v. Lilienfeld, Die
Gottliche Liturgie des hl. Johannes Chrysostomus mit den besonderen Gebeten der Basilius-Liturgie im
Anhang, Heft B (Russisch-Kirchenslawisch-Deutsch), Oikonomia 2 - Heft B, Erlangen, 1979.
26 Vezi extrasele din aşa-numita „Cronică a lui Laurenţiu” în: Kirchen- und Theologiegeschichte
II. Mittelalter, editată de A.M. Ritter/Bemhard Lohset/Volker Leppin, ediţia a V-a complet revizuită,
Neukirchen, 2001, 79-80/81.
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cele sfinte, adoraţia, comuniunea ei, atunci lentul exod (din Biserica Evanghelică, n.
trad.) nu va mai fi de oprit.
Adaos
Privire schematică despre principalele aspecte şi coordonate ale retoricii antice
(după H. Hommel, Art. Rhetorik, în: Lexikon der Alten Welt, 2611-2626;
aici: 2623 [cu nesemnificative schimbări])

usus (exercitatio)

Premisele
Natura/firea
Educaţia (cunoaşterea,
tehnica ei)
Experianţa (exerciţiul)

res (rationes)

Metodele (de lucru)

ars
imitatio
exercitatio

Tehnica predării
Imitarea
Exersarea

genera causarum
genus iudiciale
genus deliberativum

Genuri de cuvântare
Cuvântări judiciare
Cuvântări deliberative

genus demonstrativum

Cuvântări ocazionale
(Festive)

officia oratoris (partes,
opera, clementa)
inventio

stadiile muncii,
sarcinile
Găsirea pricipalelor
puncte de vedere
(Argumentele)

dispositio

Dispoziţia

elocutio

Prezentarea
(Exprimarea,
Stilizarea)
Memorarea
Pronunţarea

(imocx,âaei<;)/
a) 4>\xjiq
p) rcouSela,
(fejuoxrpri)
Y) âţirceipia
(HeXfexti)

(praesuppositiones)
natura
doctrina (scientia, ars)

b) cuvântări
deliberative

ţife0o8oi
a) Tfexvrţ
P) ţuuncnt;
y) daicr|aiQ
Yfevrţ xoov Xoycov
a) Y^voţ 5ik(xvik6v
p) ytvoc, SriţtnYopiKâv
(a<)ţj.povXe\mK6v)

c) cuvântări ocazionale

Y) Y^oţ

I .Premisele
a) Natura/firca
b) Educaţia
c) Experianţa
2. Metodele de obţinere
a) Predarea
b) Imitarea
c) Exersarea
3. Moduri

a) cuvântări judiciare

4. Etapele muncii
a) Găsirea principalelor
puncte de
vedere (cuprinde şi
punctele 5-7)
b) Coordonarea
planului (cuprinde şi
punctul 7)
c) Prezentarea
(cuprinde şi punctele 810)
d) Memorarea
e) Pronunţarea
5. Pisteis

6. Staseis

bnSeiKXUcâv
(TKXviŢyopitcdv)
&pya xo\j prjroTtoţ
(axoixeîa)
a) eOpeoiq

P) Vifyţ
Y) u; ( fepiiTţvEia)

memoria
pronuntiatio (actio)

6) ţivrpri
e) i>7i6KpiaiQ

probationes

Argumentele

maxeiţ
a) k. fevxexvoi
P) n. fevxexvoi

a. pr. inartificiales

a.,naturale (nemijlocite)

b. pr. artificiales

b.,artificiale1 B.

axdaeiq

status

a) axoxctaţidi;
P) 6po<;
Y) rtoiâxriQ
8) ţiex<xXr|vj/i<;

a) status coniecturalis

Juridice
Poblematizarea
întrebări legate de
fapta petrecută
Definirea stării de fapt
Def. stării generale

B.

b) status definitivus
c) status generalis
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7. Părţile componente
ale cuvântării

8. Calitatea stilului

lieptl xoî> Xoyou
a) Ttpooijiiov
P) SifiYîiaiQ
y) 7ipo0£cyi^
(Tipo7iapaaK£uf])
8) Tţiaxcocriţ
(<5cjc68ei^i
e) feXeyxoţ (Xuaiţ.
dvaaKEufţ)
£) EidXoyoQ

dpExai trje; \tţeco^
a) 'EXXiţviOfiâţ

p) aa<jrf|veia
y) TtpEîtOV
8) Kâajioţ
e) auvropia
9. Figuri de stil

XapaKxfjpEq xfţg
Xfc^Ecoi;

a) x«p. iaxvât;
p) xap. P-tooq
(ţIlKT6Q)
y) X«P-

d) status translativus

Clarificarea situaţiei
judecăţii

partcs orationis
a. exordium
b. narratio
c. (propositio) divisio
(partitio)
d. confirmatio (probatio)

Părţile cuvântării
Introducerea
Naraţiunea
(desfăşurării)
Precizarea situaţiei
Argumente pozitive
Argumente negative

e. confutatio (refutatio)

Încheierea

f. peroratio (conclusio)

Calităţile stilului
Corectitudinea limbii
Claritate
Potrivirea
Omarea cuvântării
Scurtimea

virtutes dicendi
a. Latinitas (puritas)
b. perspicuitas
c. aptum
d. omatus
e. brevitas

Arta stilului
Stilul împăciuitor
mediu (stilul combinat)

genera elocutionis
stilul grandios
a. genus subtile
b. genus medium (mix-lum)

c. genus grande (sublime)

p£yaXoXo7tpEîtfii;

(ixfiriXoQ)
10. Moduri de of losire a
cuvântării

cruvGEOiQ
(6cppoviai)
a)a'6v0eaiQ yA.a<j)\>pd
p) (TovBectk; J1ECJT)
y) owBeoiq aboxripci

structurae (compositiones)
a. structura poliţa
b. structura media
c. structura aspera

Genuri retorice
Structură moderată
Structură medie
Structură aspră

Traducere din limba germană
Lect. Univ. Dr. Daniel BUDA
Js There Anything that Saint John Chrysostom Can Teach Us Today? A
“Protestant” Answer. The paper titled Is There Anything that Saint John
Chrysostom Can Teach Us Today? A “Protestant” Answer of the renowned German
patrologist, Adolf Martin Ritter, starts with a presentation of the Saint John's ideas
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concerning the renewal ofthe Church in his work, On the Priesthood, and ofseveral
reasons why he was so popular among Christian believers, but also hated by a
certain group of Constantinople aristocracy. The last part of this paper is a brief
presentation of the answer to the question in the title.. Protestants could learn
somethingfrom Saint John Chtysostom, namely: (1) the role of the Bible as the core
of Church life; (2) to create circles within which Christian life could be intense and
thus paradigmatic to the rest of Christian believers (such as monasticism in Saint
John's time); (3) to bridge the gap between the rich and the poor, a gap which is
probably deeper today than in Saint John's time; (4) to teach youngpreachers how
to assimilate rhetorical principles which Saint John himself had borrowed from
pagan rhetoric; (5) to learn how to bring the beauty of Saint John's Orthodox
Liturgy into Evangelical worship.

Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur
despre muncă în relaţiile umane
Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin VOICU

Uniţi în acelaşi efort, năzuind spre aceeaşi ţintă, trăind şi muncind în aceleaşi
condiţii, munca unifică sufletele şi le apropie, contopindu-le într-un elan unic. Mun
ca organizează, în felul acesta şi vădeşte solidaritatea oamenilor cu semenii săi1.
A ne izola în comoditate sau a consuma rodul muncii altora, fără a aduce şi noi
o contribuţie proprie, însemnează a fi nişte trântori, însemnează a decădea din dem
nitatea noastră de oameni. Dimpotrivă, a munci împreună, a exista împreună, repre
zintă o parte esenţială din ceea ce ne face să fim oameni.
Căci, tocmai munca l-a creat pe om ca fiinţă socială, şi chemarea pluteşte uria
şă asupra destinelor oamenilor de a-şi întocmi în aşa fel organizarea muncii, încât să
devină hotărâtoare conştiinţa solidarităţii mutuale şi a apartenenţei lor comune2.
Sf. Ioan Gură de Aur subliniază această legătură strânsă produsă de muncă în
viaţa societăţii: „Pretutindeni a da şi a primi este principiul mişcării bunurilor de
orice fel. Dacă unul ar voi să păstreze meşteşugul său numai pentru sine, atunci îşi
va răsturna întreaga viaţă, ca şi pe cea a celorlalţi oameni.”3
De aceea îi îndeamnă pe păstoriţii săi să muncească, arătând şi motivele mun
cii: „Să ne alipim (de muncă), zice Sf. Ioan, ca să putem trăi în mod cinstit pe pă
mânt; să împărţim mijloacele noastre de trai celor lipsiţi şi desăvârşindu-ne sufletul
în fiecare zi, să dobândim bunurile veşnice.”4
Munca reprezintă, astfel, un factor de unitate, de slujire reciprocă şi o bază pe
care se fundamentează milostenia, în vederea zidirii, între oameni, a unei cetăţi, în
care nimeni nu va mai lucra pentru satisfacerea cupidităţii sale egoiste, ci pentru a
putea face faţă cât mai desăvârşit trebuinţelor fraţilor săi.5

1 Nicolae Chiţescu, „Aspecte ale concepţiei creştine despre muncă”, în Mitropolia Moldovei şi
Sucevei, XXXV, (1959), nr. 7-8, p. 441.
2 Emil Fuchs, Christliche und marxistische Ethik, Zweiter Teii, Leipzig, 1959, p. 20, 33-34.
3 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia, 10, 4, la I Corinteni, P.G., LXI, col 87.
4 Idem, Omilia, 1, 5, la Aquila şi Priscila, P.G., LI, col. 196.
5 Luciano Daloz, Le travail chez Ies Peres Antiohien (Premiere pârtie: Saint Jean Chrysostome),
Paris, 1959, p. 102.
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„După cum lucrarea zidarului este de a construi, tot astfel lucrarea creştinului
trebuie să fie în întregime spre folosul aproapelui.”6
1. Munca, factor de unire între oameni
Dumnezeu vrea ca oamenii să fie ordonaţi unii faţă de alţii, şi ca să nu se lase
robiţi de individualismul fără frâu. El a voit ca avantajul propriu al celui care lucrea
ză să fie atât de strâns legat de folosul aproapelui încât nimeni să nu poată agonisi
ceva exclusiv pentru sine, fără să contribuie şi el, într-un fel oarecare, la binele ce
lorlalţi oameni: „Dumnezeu voind a lega pe oameni unii de alţii, a-i pune în relaţie
unii cu alţii, a pus astfel de trebuinţe în împrejurările care ne leagă, încât interesul
meu se leagă de interesul aproapelui meu şi astfel este legată întreaga lume.”7
Sau cum spune în altă parte: „Voind să-i unească pe oameni întreolaltă, Dum
nezeu a pus în lucruri necesitatea ca binele unuia să fie legat de folosul aproapelui
său, şi ca în felul acesta, toată lumea să fie unită. Cât priveşte artele, dacă fiecare ar
urmări numai binele său propriu, viaţa n-ar mai putea dăinui, şi n-ar mai supravieţui
nici arta însăşi. De aceea, ţăranul nu seamănă grâul să-i ajungă numai lui, căci aceas
ta ar însemna moarte atât pentru el însăşi, cât şi pentru ceilalţi, ci urmăreşte binele
tuturor.”8
în felul acesta diversitatea sarcinilor şi a darurilor, în loc să-i separe, avea să-i
unească pe oameni, integrându-se în iconomia divină a carităţii, inaugurată de Dum
nezeu, când a luat-o pe femeie, nu din pământ, ci din trupul lui Adam. El a continuat
apoi caritatea, împreunând nenumăratele „legături ale carităţii”, în aşa fel ca noi să
avem trebuinţă unii de alţii, Dumnezeu pregătind oraşele în care i-a adunat pe oa
meni, întinzând mările şi tocmind vânturile pentru a înlesni călătoriile pe mare. El a
împărţit munca chiar şi în sânul familiei, dându-i sarcina „bărbatului să hrănească,
deoarece el lucrează pământul, şi femeii să îmbrace, deoarece meşteşugul ţesutului şi
fusul sunt treabă de femeie.”9
Societatea omenească se caracterizează şi prin această interdependenţă şi nu
trebuie să ne închipuim că numai unii au nevoie de ajutorul celorlalţi, în timp ce
ceilalţi şi-ar putea asigura independenţa cu ajutorul bogăţiei lor. Sf. Ioan susţine că
nu numai săracii au trebuinţă de bogaţi, ci şi bogaţii de săraci, ilustrând această păre
re printr-o comparaţie sugestivă între două oraşe, locuite - exclusiv - unul de bogaţi,
celălalt de săraci: „în oraşul bogaţilor nu vor exista muncitori, nici un arhitect, nici
un dulgher, un cizmar, un brutar, agricultor, fierar, frânghier, nimic din toate acestea.
Cine dintre bogaţi va consimţi atunci să le facă pe toate acestea, cunoscând că înşişi
acei care le-au făcut, după ce se vor fi îmbogăţit, nu vor îndura suferinţa care înso
ţeşte aceste mumei. Pentru a clădi nu e nevoie de aur, de argint şi de pietre scumpe,
6 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia, 36, 3, la l Corinteni, P.G.. LXI, col. 319.
7 Idem, Omilia. 25, 4, la / Corinteni, P.G., LXI, col. 210-211.
8 Idem, Omilia, 25. 4, la I Corinteni, P.G., LXI, col. 210-211.
9 Idem, Omilia, 34, 4 la I Corinteni, P.G., LXI, col. 291-292.
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oi de meşteşug de braţe; şi nu primele venite, ci mâinile noduroase şi degete aspre, e
nevoie de multă energie, de lemn şi de pietre; iar pentru a ţese haine, nu e nevoie de
aur şi argint, ci tot de mâini şi de meşteşug şi de femei, care să lucreze; pentru lucra
rea pământului şi pentru săpat este oare nevoie de bogaţi sau de săraci?1
Neavând nevoie de bogaţi, săracii deţin un rol privilegiat în lume, de ei atâr
nând existenţa omenirii. Ca atare, sărăcia este un dar de la Dumnezeu şi Sf. Ioan îl
identifică pe sărac cu un Hristos flămând", susţinătorul vieţii, care conferă vitalitate
societăţii: „Scoateţi sărăcia din lume, zice Sf. Ioan şi Veţi îndepărta susţinerea exis
tenţei, veţi nimici viaţa noastră: nu va mai exista marinar, nici cârmaci, nici agricul
tor, arhitect, croitor, cizmar, dulgher, curelar, brutar, nici un fel de muncitor; şi dacă
lipsesc aceştia, toate vor pieri. Necesitatea sărăciei se impune tuturor şi-i îmboldeşte
pe toţi, chiar fără voia lor, la astfel de munci; dacă ar fi toţi bogaţi, toţi ar trai fără să
lucreze şi atunci toate vor ajunge Ia ruină şi pieire.”12
2. Necesitatea muncii în viaţa socială
In fundamentarea concepţiei sale despre necesitatea muncii în viaţa socială, Sf.
Ioan porneşte de la învăţătura biblică, potrivit căreia noi oamenii nu suntem proprie
tarii, ci administratorii bunurilor materiale, al căror singur proprietar este Dumnezeu.
Aşadar, tot ce avem trebuie să slujească tuturor.13
Pentru a-şi împlini rolul ei social, munca trebuie să se integreze în marele cir
cuit al schimbului între fraţi, voit de Dumnezeu pentru omenire, în acest sens, fiecare
meserie, pentru a putea fi exercitată are nevoie de celelalte meserii14, iar societatea
însăşi are trebuinţă de munca diferiţilor meseriaşi: „Dacă, de pildă, lucrătorul în fier
nu vrea să facă pe nimeni părtaş (la rodul) meşteşugului său, el se ruinează şi pe sine
şi pe ceilalţi meşteşugari. La fel cel care taie piele, ţăranul, brutarul şi toţi cei care au
o meserie necesară, în cazul că nu voiesc să dea roadele meseriaşilor, nu dăunează
numai altora, ci, prin ceilalţi, chiar şi lor..., dacă nu vor să dea din cele ce au şi celor
care au trebuinţă, de ex. agricultorul (din roadele) muncii braţelor sale, navigatorul
(din acel) al comerţului... Peste tot, a da şi a primi, iată principiul circulaţiei bunuri
lor. Dacă unul ar vrea să-şi păstreze meşteşugul numai pentru sine, va răsturna în
treaga viaţă ca şi pe aceea a celorlalţi oameni.”15
Pentru a-i îndemna pe păstoriţii săi la săvârşirea binelui, Sf. Ioan le propune să
urmeze exemplul unei societăţi, în care toţi oamenii se mulţumesc să nu săvârşească
rele, dar se vor abţine de la muncă: „Dacă toţi lucrătorii şi meşteşugarii n-ar dăuna

10 Jbidem.
11 Idem, Omilia, 45, 2, la Matei, P.G., LVIII, col. 474.
12 Idem, Omilia, 5, 3, Asupra Anei, P.G., LIV, col. 673.
13 Idem, Omilia, 5, 3. Asupra Anei, P.G., LIV, col. 673.
14 Idem, Omilia, 52, 3-4, la Matei, P.G., LVIII, col. 522-523.
15 Idem, Omilia, 10, 4, la 1 Corinteni, P.G., LXI, col. 86-87.

70

Concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre muncă în relaţiile umane
cu nimic nici celor care au aceeaşi meserie, nici celor de altă meserie, ci s-ar mul
ţumi să rămână inactivi, nu va pieri oare atunci viaţa noastră, nu va fi ea distrusă?”16
Sf. Ioan invocă exemplul albinei pentru a da să se înţeleagă că, în ierarhia me
seriilor, măreţia unei lucrări nu constă atât în efortul pe care-1 cere, nici în folosul
propriu pe care-1 tragi de pe urma ei, ci mai ales în serviciul adus celorlalţi oameni:
„Oare, nu înţelegeţi că dacă albina îi întrece pe alţii în vrednicie, o face aceasta nu
pentru că lucrează, ci pentru că lucrează pentru alţii? Şi păianjenul lucrează şi se
trudeşte greu să îmbrace cu pânzele sale zidurile, totuşi e dispreţuit fiindcă lucrarea
lui nu este de nici un folos. La fel sunt şi cei care se trudesc şi se ostenesc numai
pentru ei înşişi.”17
Să muncim, deci, fie pentru noi, fie pentru cei ce nu sunt în stare, din cauza ne
putinţelor fizice. Să muncim ca albina, oare se hrăneşte şi pe ea şi dă din munca ei şi
la masa regelui; să nu facem lucrul păianjenului, care lucrează mai artistic decât
oricare femeie, dar din a cărui pânză nu s-a îmbrăcat nimeni niciodată18.
Folosul social trebuie să fie, deci, un imbold pentru munca omului creştin. Şi
Sf. Ioan, luând pe rând toate condiţiile societăţii observă că nu există nici una în care
să nu trebuiască să ajungem la avantajele dorite, decât prin muncă. Pe om îl califică
tocmai activitatea sa şi valoarea morală a acesteia se măsoară după eforturile ei prac
tice, iar acestea cer energie şi răbdare. Aceste eforturi mai mult sau mai puţin dure
roase, îl aduc pe om la ascultare de Dumnezeu şi-i procură bucuria vieţii.19
3. Munca şi iubirea creştină
Aproape în fiecare predică a sa, Sf. Ioan revine asupra problemei carităţii, a
contribuţiei aduse de creştini la îmbunătăţirea vieţii materiale şi spirituale a semeni
lor şi la mântuirea sufletelor lor. Nimic nu preţuieşte Dumnezeu mai mult decât viaţa
pusa în slujba tuturor20, iar slujirea aproapelui se manifestează acordându-i ajutorul
necesar21.
Adeseori întâlnim la Sf. Ioan ideea că munca trebuie pusă în slujba carităţii22, a
milosteniei, a ajutorării celor săraci23.
Există în Dumnezeu o desăvârşire pe care Sf. Ioan o contemplează cu predilec
ţie: iubirea faţă de noi, caritatea. De aceea, noi trebuie să-l imităm mai ales prin

16 Idem, Omilia, 16, 1, la Efeseni, P.G., LXII, col. 113.
17 Idem, Omilia, 12, 2, c. Antiohieni, P.G., XLIX, col. 129.
18 Idem, Omilia, 1, 5, la Aquila şi Priscila, P.G., LI, col. 193-194; Omilia, la I Tesaloniceni, P.G.,
LXII, col. 429.
19 Bruno H. Vandenberghe, „La Theologie du travail dans Saint Jean Chriysostome”, în Revista
Espaniola de Teologia, XVI, (1956), p. 481.
20 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia, 78, 3. la Matei, P.G., LVIII, col. 706.
2‘ Idem, Omilia. 9. 3-4, la Efeseni, P.G. XLVIII, col. 795.
22 L. Daloz, op. cit., p. 107.
23 Ibidem, p. 108.
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„arta divină a carităţii.”24 „Căci ceea ce poate să-l facă pe om asemenea lui Dumne
zeu este observarea legilor care au legătură cu binele comun.”25
în cele 90 de predici la Evanghelia de la Matei, Sf. Ioan vorbeşte numai despre
milostenie de 40 de ori, de 13 ori despre sărăcie; de 30 de ori despre lăcomie şi de 20
de ori despre bogăţiile agonisite pe nedrept sau folosite nedrept; aşadar, în 90 de
predici tratează de peste 100 de ori tema socială: sărăcie şi bogăţie.
Faptul că această temă era cam frecventă o resimţea el însuşi, căci zicea: „Ci
neva ar putea obiecta că ne predici toată ziua despre milostenie şi dragostea faţă de
aproapele. E adevărat, şi voi vorbi mereu despre acestea. Căci dacă aţi fi desăvârşiţi
şi în această virtute, tot n-ar trebui să încetez, ca nu cumva să deveniţi lăsători. Dacă
aţi fi, însă, într-adevăr desăvârşiţi, aş fi încetat câtva timp. însă, deoarece nu sunteţi
nici măcar mediocri, atunci ar trebui să aduceţi acea obiecţie nu mie, ci vouă înşivă.
Căci prin reproşul vostru vă asemănaţi cu copilul, care aude mereu despre litera A,
deoarece nu o învaţă şi-i reproşează dascălului că-i spune neîncetat şi mereu acelaşi
lucru. Sau a devenit cineva mai înclinat să dea milostenie în urma cuvântărilor mele?
Şi-a împărţit oare cineva banii săi sau măcar jumătate din ei sau o treime? Nimeni.
Nu este, deci, fără sens să doreşti ca să încetăm de a învăţa, atunci când încă n-aţi
învăţat nimic? Ar trebui să fie tocmai contrariul. Dacă am înceta şi noi atunci ar
trebui să ne opriţi şi să ziceţi: Iată n-am învăţat să dăm milostenie, iar voi încetaţi să
ne amintiţi acest lucru? Dacă cineva ar suferi de ochi şi eu aş fi medic şi aş înceta
dintr-odată ou plasturii, alifiile şi alte tratamente, pentru că n-am obţinut un succes
deosebit, n-ar veni atunci lumea în locuinţa mea şi m-ar dojeni aspru şi m-ar acuza
de prea mare uşurinţă, pentru că m-am retras, deşi boala încă nu s-a vindecat? Şi
dacă la aceste reproşuri aş explica că am folosit plasture şi alifie, ar fi oare mulţumi
tă lumea? Nicidecum, ci ar zice mai degrabă: la ce-mi folosesc acestea, dacă încă
mai sufăr? La fel trebuie să judecăm şi cu privire la suflet. Ca şi cum nu mi-ar fi
reuşit să pun în mişcare o mână oloagă şi schiloadă în ciuda numeroaselor comprese,
nu voi auzi eu, oare, acelaşi lucru? Dar şi în cazul nostru se pune problema de a
înmuia o mână schiloadă şi uscată; de aceea, nu vom înceta până ce vom îndrepta-o
până la urmă. Şi nici voi să nu mai vorbiţi despre alte lucruri, acasă şi în piaţă, la
masă şi noaptea în vis ! Căci dacă aceasta ar fi mereu grija noastră, ne-am ocupa de
ea şi în vis.”26
„Iată regula desăvârşirii creştine, definiţia cea mai exactă a ei, culmea cea mai
înaltă a ei: a căuta interesul comun ... Căci nimic nu te poate face imitator al lui Hristos, decât de a te îngriji de aproapele.”27

24 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia, 52, 4, la Matei, P.G., LV1II, col. 523 C.
25 Ibidem.
26 Idem, Omilia, 88, 3, la Matei, P.G., LVIII, col. 779.
27 Idem, Omilia, 25, 3, la 1 Corinteni, P.G., LXI, col. 208 D.
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Bunătatea lui Dumnezeu împarte oamenilor bunurile materiale. îl imităm fă
când fapte de milostenie. Milostenia ne face asemănători ou Dumnezeu. Sf. Ioan nu
încetează de a repeta acest adevăr.28
Nu există om care să nu poată fi folositor aproapelui, având voinţa de a face ceea
ce atârnă de el. Nu vezi oare câţi copaci din pădure sunt puternici, frumoşi, uniţi,
înalţi? Dar dacă am avea o grădină am prefera acestor copaci merii, măslini, încărcaţi
cu roade; căci acei copaci neroditori sunt pentru plăcere, nu spre folos. Folosul pe care
l-ar putea avea este mărunt. Cu aceştia seamănă cei care nu se ocupă decât de interesul
lor propriu; sau mai degrabă, nici măcar nu seamănă cu ei; ei nu sunt buni decât să
îndure răzbunarea, în timp ce aceşti copaci neroditori slujesc la construirea de edificii
şi la consolidarea interiorului... Aşa este cel care şi-a îngropat talantul: viaţa lui e ire
proşabilă, dar inutilă. Te întreb, cum poate fi creştin un astfel de om?29
Ca „ambasador al săracilor”30, Sf. Ioan arăta că în actele care se extind asupra
tuturor există mai multă desăvârşire decât în cele care privesc numai pe unul singur.
Ori, milostenia se extinde asupra tuturor, cuprinzându-i pe toţi membrii lui Iisus
Hristos31.
Dacă bunătatea lui Dumnezeu a împărţit oamenilor bunurile materiale, noi oa
menii îl putem imita făcând milostenie prin care devenim asemenea lui Dumnezeu:
„Iată mijlocul prin oare suntem egali ou Dumnezeu: a avea milă plină de compăti
miri.”32 Ocazional arată raţiunea carităţii, prin care se aseamănă ou Dumnezeu, ur
mând pilda Sf. Pavel: „Uneori (Sf. Ap. Pavel) ne invită prin însuşi exemplul său să
devenim imitatorii Iui Iisus Hristos. „Fiţi imitatorii mei, zice Sf. Pavel, aşa cum îl
imit eu pe Iisus Hristos.” (I Cor. 2, 1). Alteori, fără să vorbească despre sine însuşi,
el caută să ne ridice până la Dumnezeu, spunându-ne: „Fiţi, deci, imitatorii lui Dum
nezeu, ca nişte copii îndrăgiţi” (Efeseni 5, 1). Apoi, pentru a arăta că nimic nu con
tribuie atât de mult la această imitare ca a duce o viaţă de aşa matură încât să fie
folositor altora şi a căuta în toate avantajul fraţilor voştri, el adaugă îndată: Umblaţi
în dragoste şi milostenie. După ce a zis: „Fiţi imitatorii lui Dumnezeu, el vorbeşte
îndată după aceasta despre milostenie, lăsând să se înţeleagă că mai ales această
virtute ne apropie de Dumnezeu; toate celelalte îi sunt inferioare şi proprii omului,
cum sunt luptele pe care le ducem împotriva poftelor trupeşti, războiul împotriva
nestăpânirii, zgârceniei sau mâniei: a iubi este ceva ce avem în comun cu Dumnezeu.””

Pentru a învedera în ce fel munca fizică se încadra pe vremea sa în contextul
carităţii, Sf. Ioan condamnă, în primul rând, setea de posesiune, care adesea inspiră
28 Idem, Omilia, 16. 4, la II Corinteni, P.G., LXI, col. 516; Omilia, 32, 3, la Evrei, P.G., LIII, col.
223; Omilia, 6. 2, la 7/7, P.G., LXII, col. 698.
Idem, Omilia, 20, 3-4, la Faptele Apostolilor, P.G., LX, col. 163-164.
30 Idem, Despre milostenie, P.G., LI, col. 261-262.
31 Idem, Omilia, 6, 2-3, la Tit, P.G., LXII, col. 698.
32 Idem, Omilia, 6, 3, la II Tesalonicieni, P.G., LXII, col. 633.
33 Idem, Cuvântare în cinstea Sf. Pavel, 3, P.G., L, col. 183.
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acţiunile omului. Nu a dat, oare, Dumnezeu exemplu de generozitate, dăruind tuturor
din belşug bunurile pământului?
„Dumnezeu v-a îndestulat cu bunurile create într-atât încât să vă stăpâniţi setea
de avariţie. Iar voi, voi acaparaţi, şi vi se spune că avariţia este idolatrie, iar voi nu
vă cutremuraţi? Vrei să moşteneşti pământul? Dar nu vei avea moştenirea în cer, te
vei dezmoşteni singur.”34
Dar nu numai cei bogaţi sunt singurele victime ale acestei idolatrii, ci şi cei ca
re trăiesc din truda lor sunt minaţi adeseori de poftele lor egoiste. Sf. Ioan, vorbind
despre lucrători şi meşteşugari, zicea: „Se pare că ei trăiesc cea mai mare parce din
timp în truda lor dreaptă şi în sudori. Totuşi, ei adaugă la lucrările lor drepte un mod
nedrept de a cumpăra sau de a vinde, adeseori însoţesc avariţia cu imprecaţiuni, cu
jurăminte false, cu minciuni; şi alipiţi de lucrurile acestei vieţi, alipiţi exclusiv de
pământ, ei fac totul pentru a aduna argint. Nu pun prea multă ardoare în a da ceva
celor lipsiţi, căutând să-şi sporească neîncetat ceea ce au. „35
Sf. Ioan îi îndeamnă, dimpotrivă, pe cei ce muncesc să ţină o cutie a milelor
pentru săraci, în care să depună în fiecare zi o ofrandă modestă agonisită din câşti
guri. Nu este un lucru mai puţin folositor de a avea astfel o milostenie ascunsă, decât
de a avea o Evanghelie atârnată în apropierea patului. Totuşi, această ofrandă specia
lă trebuie să aibă o origine cinstită. Eşti meşteşugar, lăcătuş, cizmar, lucrător în ara
mă sau în ce vei fi, îţi vinzi produsele meşteşugului tău, pune o parte din acestea în
cinstea lui Dumnezeu. Faceţi la fel şi atunci când cumpăraţi ceva. Cei care trăiesc
din rentele şi veniturile lor să facă la fel. Toţi acei care primesc bani pe cale cinstită,
să urmeze această regulă36.
Căci, zice Sf. Ioan, după cuvintele Scripturii: „Mai fericit este a da, decât a lua”
(FAp 20, 35), „caritatea faţă de aproapele nostru vrea ca noi să-i dăm, nu să primim
din mâinile sale”. Cum se poate aceasta? „Prin muncă e posibil să nu primim nimic,
să nu rămânem inactivi, ci muncind să putem împlini trebuinţele altora.”37
Sf. Pavel, care a lucrat cu mâinile sale pentru a-i ajuta pe cei slabi, ne învaţă,
zice Sf. Ioan, că „adevărata compătimire faţă de cei slabi constă în a le da din roade
le trudei proprii; a le da din roadele celor ale altora nu este bine, ci primejdios.”38
Făcând apoi o comparaţie, cu privire la iubirea săracilor, între Iov şi Pavel, Sf.
Ioan observă: „în ceea ce priveşte binefacerile trupeşti, Apostolul l-a întrecut pe
patriarh; căci acel care ajută celor nenorociţi, atunci când el însuşi suferă lipsuri şi
foame, se dovedeşte mult superior celui care le dă din belşugul său. Primul, pose
dând turme întregi de oi şi de vite, a fost darnic faţă de săraci; al doilea, neavând
decât trupul său ca proprietate, se servea de el pentru a-i ajuta pe săraci, el care pro
clamase: „mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu
34 Idem, Omilia, 18, 3, la Efeseni, P.G., LXII, col. 125.
35 Idem, Omilia, 61, 2, la Matei, P.G., LVIII, col. 591.
36 Idem, Omilia, 43, 4, la I Corinteni, P.G., LXI, col. 372.
37 Idem, Omilia, 6, 1, la / Tesaloniceni, P.G., LXII, col. 429.
38 Idem, Omilia, 45, 2. la Faptele Apostolilor, P.G., LX, col. 316.
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mine.” El a făcut din munca sa corporală un izvor de venituri pentru cei săraci şi
înfometaţi.”39
Ca să poţi ajunge la o astfel de desăvârşire a carităţii, Sf. Ioan pretinde din par
tea creştinilor, nu numai să muncească, ci să muncească atât de „trudnic”, încât să
poată da ceva şi altora40. Căci munca nu este un joc ocazional, ci o activitate lucrati
vă, faţă de care preocuparea câştigului nu este străină, deoarece prin acesta le putem
ajuta săracilor. Nici chiar banii nu trebuiesc dispreţuiţi, deoarece ne putem servi de
ei pentru a-i face să intre în circuitul carităţii.
Sf. Ioan îi laudă pe asceţii pustiului, care nu au uitat, nici în însingurarea lor, de
trebuinţele săracilor.
„Despuiaţi de toate lucrurile, ţintuiţi complet în lene, ei merg şi mai departe şi
se dedică muncii corporale pentru a putea oferi hrană săracilor. Ei nu s-au dedat
inactivităţii în timpul zilei pentru că postesc şi veghează, ci îşi consacră nopţile
imnelor sfinte şi veghilor, zilele - rugăciunii ca şi muncii cu braţele, imitând zelul
Apostolilor. Dacă, într-adevăr, acest om asupra căruia s-au îndreptat privirile univer
sului întreg, pentru a-i putea întreţine pe săraci, intra într-un atelier, se apuca de o
meserie şi îşi petrecea nopţile fără să doarmă din această cauză, ou atât mai mult, zic
ei, noi care trăim în însingurare şi n-avem nimic comun cu tumultul oraşelor, trebuie
să ne folosim timpul liber pentru o muncă spirituală.
Să ne ruşinăm, deci, toţi, bogaţi şi săraci, atunci când aceşti oameni care nu au
nimic afară de trupul şi mâinile lor, se chinuiesc pentru a câştiga mijloace pentru
săraci; în timp ce noi, care avem în mâinile noastre o mulţime de lucruri, nu ne atin
gem nici măcar de prisosul nostru.”41
Sf. Ioan atribuia cel mai înalt Ioc pe scara desăvârşirii evanghelice vestitorului
Evangheliei, care renunţă Ia darurile credincioşilor, muncind pentru a putea trăi:
„Primul grad (al desăvârşirii) constă în lepădarea de ceea ce ai, al doilea - în a te
ajuta singur, al treilea - în a împlini trebuinţele altora, al patrulea - în a nu primi
nimic, atunci când vesteşti (Evanghelia) şi când ai avea dreptul să primeşti.”42
Iată, deci, nobleţea supremă a muncii: aceasta constituie cimentul societăţii
omeneşti, susţinerea existenţei, care se transfigurează, atât în scopul cât şi în exerci
tarea ei, prin prezenţa carităţii. Aceasta îşi orânduieşte realitatea ei concretă şi pă
mântească spre viaţa veşnică. Iar uneori, ca mărturie a unei carităţi eroice, munca
poate deveni unul din semnele care duc la credinţă43.

39 Idem, Cuvântare în cinstea Sf. Pavel, 1, P.G., L, col. 476.
40 Idem, Omilia. 44, I, la Isaia, P.G., LIX, col. 249.
41 Idem, Omilia. 8. 5. la Matei, P.G., LVII, col. 88.
42 Idem, Omilia, 45. 2, la Faptele Apostolilor, P.G., LX, col. 316.
43 L. Daloz, op. cit., p. 110-114.
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Sainî John Chrysostom about Work and Human Relationships. United in the
same effort, pursuing the same objective, living and working under the same circumstances, work unifîes souls and brings them together, merging them in a unique ef
fort. Work organizes, and thus it shows people's solidarity to one another. Saint
John Chrysostom emphasizes the role of work in keeping society together: “Eveiywhere, to give and to receive is the principie of any kind of exchange. If one wanted
to keep his skill only to himself he would turn his entire life upside down; and not
only his own life, but everyone else's life. ” That is why he tells his flock to work, and
also the reasons for them to work: “Let us keep working, so as to be able to live an
honest life on earth; let us share our wealth with those in need and enrich our souls
to achieve the eternal possessions. ” Work is a unifying principie, it favors mutual
support and it is the basis ofcharity; work thus helps people erect a city among them
in which no man works to satisfy his egotistic cupidity but to successfully meet his
brothers needs. “The mason’s job is to build, and the Christian's work is meant to
serve his neighbor. ”

Ioan Hrisostom ca episcop înnoitor
Prof. Martin GEORGE

Tema simpozionului nostru este „Sf. Ioan Gură de Aur - Ierarh - Teolog - Fi
lantrop”. Nu contest faptul că Ioan Hrisostom s-a bucurat pe drept cuvânt, ca teolog
şi Filantrop, de renumele sfinţeniei. Şi abstinenţa sa ca mare ascet în metropola eco
nomic înfloritoare a Constantinopolului, merită preţuirea mea, la fel ca şi sfârşitul
său ca martir, care a trebuit ca acum 1600 de ani să plătească cu o moarte prea tim
purie şi prea violentă pentru convingerile sale.
Dar se poate vorbi şi de un sfanţ episcop Ioan? Sfânt în ceea ce priveşte exerci
tarea practică a demnităţii episcopale în Constantinopol - şi nu doar din punct de
vedere a învăţăturii sale cu privire la Biserică şi la oficiul sacerdotal? Formularea
tematică a simpozionului nostru pare să indice aceasta. în acest punct consider că nu
este necesară doar o laudatio ci şi o privire retrospectivă critică. Anume, aşa cum a
amintit şi IPS Laurenţiu Streza, nu de a jigni memoria sfinţilor, ci de a găsi cuvintele
potrivite. Aceste cuvinte potrivite nu pot fi găsite în cazul lui Ioan Hrisostom, ca
episcop atunci când te ţii ad-litteram de sintagma de mortuis nil nisi bene. în această
privinţă sunt cu totul de acord cu istoricii bisericeşti ai secolului V: Sozomen, Socrate ş.a. câţiva.
în biografia sa despre Hrisostom, Rudolf Brăndle a notat următorul subtitlu:
Episcop-Reformator-Martir. Tocmai în această enumerare constă problema. Ioan a
fost, ca episcop, în primul rând reformator; mai exact, se poate spune că în calitate
de episcop a fost înnoitor al Bisericii sale din Constantinopol şi împrejurimi. Pro
blema nu constă în acţiunea sa pentru înnoirea în Biserică. în Bisericile ortodoxe nu
este defel străin conceptul înnoirii, în înţelesul ortodox corect al tradiţiei, ca reîn
toarcere vie, sub conducerea Duhului Sfânt, la originile vii ale Bisericii. Problematic
este mai mult modul cum Ioan a gândit şi a încercat să pună în aplicare înnoirea
Bisericii sale mitropolitane.
Observând drama episcopatului său de şase ani în Constantinopol, nu putem să
nu sesizăm următoarea discrepanţă: în predicile sale are poziţii foarte pozitive faţă
de laicii căsătoriţi, în timp ce, pentru un alt segment al membrilor Bisericii, nu are
nici un singur cuvânt bun, anume pentru călugării oraşului Constantinopol. Dimpo
trivă, chiar de la începutul episcopatului său i-a considerat pe călugării care hoină
reau şi agitau oamenii pe stradă ca mulţimi nedisciplinate, pe care a vrut să le aducă
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sub jurisdicţia sa episcopală1 astfel ca mai apoi să-i poată supune prin pedepse disci
plinare ascultării sale, ceea ce nu a reuşit.
Cum se poate explica această discrepanţă? Desigur că poziţia aceasta deosebită
se datorează unei evoluţii a concepţiei sale despre călugări şi familişti în Antiohia.
Mă refer la timpul episcopatului său (397/398-404). în mod evident este schimbarea
lui Ioan de la un călugăr smerit, care fuge la început de acceptarea preoţiei şi exerci
tă apoi această slujire cu foarte mare grijă, la un episcop monarhic care, la sfârşitul
oficiului său, este criticat ca fiind mândru şi autoritar, care domneşte conştient de
puterea sa şi care doreşte să aducă întreaga viaţă bisericească din eparhie sub contro
lul său. Această transformare este prezentată deja de istoricii bisericeşti din secolul
V, în special Socrate Scolasticul2. Eu susţin aici teza că există o corelaţie de gândire
între concepţia teologică a episcopului Ioan despre Biserică şi episcopat, şi atitudi
nea sa plină de simţire faţă de familişti şi cea critică faţă de călugării şi clericii care
nu i se supun, incluzându-i aici pe mulţi colegi dintru episcopat.

Să privim aceste elemente, unele după altele! Ar fi recomandabil să aruncăm
mai întâi o privire asupra comportamentului său ca episcop. Ioan a acţionat în
Constantinopol încă de la început ca un episcop conştient, sigur pe sine şi indepen
dent. A folosit spaţiul pe care îl avea ca factor de decizie atât în chestiuni bisericeşti,
cât în chestiuni de drept privat şi probleme de stat, pentru a-şi prolifera autoritatea sa
de conducător bisericesc. Nu s-a sfiit ca, în cadrul unei reforme morale riguroase, în
spiritul ascezei vechi creştine, să ceară de la cât mai mulţi oameni, clerici, călugări şi
laici, ascultare şi supunere personală3. în acest fel Ioan Gură de Aur a fost ceea ce
Augustin a aşteptat de la un episcop, un princeps populi. Francheţea notorie a cuvân
tărilor sale4 a atins tonuri mult mai stridente decât la Antiohia.
Aşa, de exemplu, a predicat cu mult mai mare vehemenţă împotriva participării
la spectacolele de circ şi teatru. El a motivat aceasta prin periclitarea căsătoriei dato
rate aţâţării fanteziilor sexuale ale spectatorilor de teatru. Aici există o legătură între
grija sa duhovnicească faţă de căsătoriţi, pe de o parte, şi apariţia sa ca episcop, pe
de altă parte, legătură care poate fi vizibilă şi în alte exemple5. Nu fără motiv unul
dintre cei mai mari duşmani ai lui dintre episcopi, Severian din Gabala, i-a strigat

Sozomenos, H.E., 8, 9; Plladios, Dial.6 (SC 341, 126-128); Kallinikos, Vil Hypatii 11, 4 (SC
177, 110).
2 Socrate, H. E. 6, 2-4.
3 Kelly se referă în mod potrivit la Ioan Hrisostom ca la un „Rough Reformer” (J. Kelly, Golden
Mouth, 115-127).
4 Socrate, //.£., 6,2-4.
5 Compară criticile sale din timpul Sf. Liturghii împotriva podoabelor şi a luxului femeilor, care, chi
ar dacă nu sunt nominalizate, includ şi pe împărăteasa Eudoxia: Socrate, H.E., 6,15; Sozomen, H.E., 8,18.
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triumfător în ziua imediat următoare a primei sale exilări, că aroganţa sa este de
nesuportat şi de neiertat, deoarece Dumnezeu stă împotriva celor mândri6.
II.
Ce înţelegere cu privire la Biserică şi la slujirea sacerdotală stă în spatele aces
tui comportament intransigent ca episcop?
Privirea cu care Ioan observă Biserica sa este contrară celei a majorităţii covâr
şitoare a creştinilor din Constantinopol. El cere: „Nu te uita că Biserica se află pe
pământ, ci că transformarea ei este în cer”. El priveşte Biserica precum un port al
liniştii în mijlocul furtunilor afacerilor lumeşti, ca lăcaş a vieţii virtuoase în mijlocul
oraşului păcătoşilor; vede pe fiecare creştin ca pe un Lot în mijlocul Sodomei sau ca
pe un far într-o mare de oameni răi şi fără Dumnezeu. S-ar putea crede că avem de-a
face cu un mizantrop şi nu cu filantropul Ioan Gură de Aur. Şi totuşi, episcopul înno
irii, Ioan, acţionează cu totul în conformitate cu această viziune: cu predică, asistenţă
socială şi pedepse disciplinare, el încearcă reeducarea creştinilor săi, a poporului
Bisericii sale (călugări, preoţi, episcopi) pentru ca astfel să-i transforme din cetăţeni
ai Sodomei în cetăţeni ai Ierusalimului ceresc. Semnul reeducării este: o nouă viaţă a
creştinilor care să corespundă, ca nişte copii botezaţi ai lui Dumnezeu şi moştenitori
ai împărăţiei Cerurilor, întocmai cerinţelor Predicii de pe Munte - o viaţă nouă în
dragoste desăvârşită, în sărăcie desăvârşită, în dreptate desăvârşită, ş.a.m.d. .O ase
menea viaţă nouă nu poate găsi în Constantinopol, nici între laici, nici în cler. Drept
urmare, datorită gravităţii situaţiei bisericeşti, din punctul său de vedere, cuvântează
şi acţionează în capitală cu o putere şi o tărie nemaiauzită până atunci.
In spatele acţiunilor sale faţă de cler, culminate cu repetate depuneri de epis
copi şi preoţi, stă înţelegerea sa cu privire la precondiţiile acceptării slujirii biseri
ceşti, prezentată de Ioan în scrierea sa Despre preoţie între 378-3817, şi care are o
valabilitate atât pentru episcopi, cât şi pentru preoţi. Potrivit acestei concepţii, laicii
nu trebuie să devină purtători ai oficiilor bisericeşti, fiindcă sunt obişnuiţi cu luptele
şi cu diversiunile. Pe de altă parte, nici călugării să nu preia funcţii bisericeşti, deoa
rece ei caută liniştea, care nu este de găsit în Biserică, şi pentru că au prea puţină
experienţă în chestiunile lumeşti. Purtătorul ideal al unui oficiu bisericesc este, pen
tru Ioan, un ascet, care este la fel de experimentat ca şi laicii în exercitarea meseriilor
lumeşti, care cunoaşte la fel de bine lumea ca şi ei, dar care a dat dovada curăţiei
celor care trăiesc în pustie. Ioan a încercat să trăiască cu acest ideal. Ca episcop a
considerat ca fiind de datoria sa să vegheze ca nu numai el însuşi, ci şi fiecare cleric
al eparhiei sale să corespundă acestor criterii şi nu doar să predice Evanghelia, ci şi
să trăiască în conformitate cu principiile ei. Cea mai mare înnoire pe care a introduso în Biserica din Constantinopol a fost să concedieze tot personalul bisericesc care
trăia o viaţă neconformă cu Evanghelia. înnoirea bisericească însemna pentru el o
6 Socrate, H.E., 6, 15; Sozomen, //.£., 8, 18.
Cu M. Lochbrunner, Despre preoţie, 1993, 117.
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înnoire de personal. Intre cadrele sale a dorit să menţină doar pe aceia care puteau să
păstreze „curăţia, lipsa de teamă, sfinţenia, consecvenţa, cumpătarea şi celelalte
virtuţi care sunt proprii călugărilor”8.
III.
Drama episcopatului său din Constantinopol, cu finalul acesta trist, apoi exilul
obligatoriu al episcopului Ioan au ca motive această ecleziologie schiţată mai sus,
precum şi concepţia sa plină de pretenţii faţă de oficiul bisericesc. însă mai presus de
toate, metoda impunerii viziunii sale despre Biserica fără de greşeală a fost ceea ce 1a dus la sfârşitul cunoscut.
Ca preot şi ca locţiitor al episcopului Flavian, Ioan s-a exprimat în mod tradiţi
onal că un episcop nu trebuie să domnească, ci să consulte9. Şi el, ca preot, s-a ţinut
de această concepţie. Ca episcop, a susţinut teza că întreaga comunitate, clerici şi
laici, trebuie să se supună episcopului la fel ca supuşii Domnului lor; că episcopul
are dreptul la ascultare din partea supuşilor la fel ca tatăl faţă de copiii săi10. Avem o
altă imagine a relaţiei dintre episcop şi turma sa: Ioan o compară cu legătura matri
monială dintre bărbat şi femeie, considerând comunitatea sa ca mireasa sa spiritua
lă1 Legătura dintre episcop şi comunitate este la fel de indisolubilă ca orice legătură
matrimonială. Oricare episcop (ca de exemplu oponentul său Teofil din Alexandria),
care încearcă să-l separe de turma sa este un seducător şi un distrugător de căsnicii12.
Cea mai importantă obligaţie a episcopului, potrivit lui Ioan, este să vegheze la men
ţinerea păcii în comunitatea sa15, la fel cum soţul este obligat, potrivit concepţiei
despre căsătorie a lui Ioan, să menţină înţelegerea dintre bărbat şi femeie, ceea ce
poate reuşi doar prin conducerea înţeleaptă a bărbatului şi supunerea femeii14. Im
portant este că episcopul ascet Ioan a pretins de la laici, ca şi de la clerici, supunere
şi ascultare în calitate de tată dar şi ca soţ al comunităţii sale. Laicii şi clericii infe
riori au acceptat aceasta, nu însă şi ceilalţi colegi importanţi din oficiile bisericeşti,
specialiştii în cunoştinţe teologice, ca şi ceilalţi aflaţi la conducerea Bisericii. Aceştia
au respins, în mare majoritate, conducerea episcopului Ioan, iar Ioan nu s-a temut,
după propriile sale mărturii, de nimeni mai mult ca de episcopi, cu doar puţine ex
cepţii .
8 Ioan Hrisostom, De sac., VI, 8,9-15.
9 Ioan Hrisostom, în Eph. Hom. 11,4-6 (PG 62, 84-88), cu prilejul unei încercări de reconciliere a
schismaticilor grupului antiohian al lui Paulinos şi Evagrios cu episcopul Flavianos (Kelly, 102).
10 Socrate, H.E., 6, 3-4, vezi J. Kelly, 187.
11 Ioan Hrisostom, Sermo antequam iret in exsilium (PG 52, 430 ad init. despre „Căsătorie”) ???;
Sermo cum iret in exsilium {PG 52,431 f. sau 435-438 „mireasa spirituală”).
12 Ioan Hrisostom, Post reditum a priore exsilio {PG 52, 443-448 ad init.); Sozomen, H.E., 8, 18.
(Kelly, 236).
13 Ioan Hrisostom, predica din latină {PG 52,423-426 mai degrabă ad init.) (Kelly, 187).
14 M. George, Căsătoria (N.2), 563-570.
15 R. Brăndle, Ioan Hrisostom, 1999, 135-137.
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IV.
Motivul principal pentru eşecul lui loan, ca episcop, nu constă în cuvintele sale
dure cu care i-a certat pe colegii săi din episcopat, ci în visul său despre o nouă Bise
rică şi o nouă societate, care să merite numele său de creştin şi în care credinţa creş
tină să influenţeze în mod covârşitor toate domeniile vieţii.
Acest ţel - pare să fi recunoscut episcopul înnoitor loan Gură de Aur - nu poa
te fi realizat cu ajutorul călugărilor (fie cei din pustie, fie cei din oraş), dar nici cu
clerici care nu împărtăşesc acest ţel. El poate fi realizat numai cu ajutorul laicilor
căsătoriţi; iar în cazul concret al Constantinopolului, doar împotriva călugărilor va
gabonzi din oraş, care nu înnoiesc în sens creştin societatea păgânizată, ci s-au spe
cializat, spre durerea lui loan, în agitaţii politice şi bisericeşti, precum şi împotriva
episcopilor din şi din jurul Constantinopolului, care nu ajută la înnoirea Bisericii, ci
adună, asemenea unor contabili, exemple ale unui comportament incorect al superio
rului lor, episcopul loan, faţă de unii clerici, pentru ca, folosind acest material, să-l
condamne în cele din urmă şi să-l depună la Sinodul din septembrie 403.
Se poate înţelege, deci, apropierea episcopului loan faţă de cei căsătoriţi şi dis
tanţarea faţă de călugări şi clericii superiori. Călugării şi clerici secularizaţi nu repre
zintă Biserica adevărată16. Dimpotrivă, căsătoria creştină şi familia este ecclesiola in
ecclesia/7, germenul Bisericii şi al societăţii creştine.
Nu este întâmplător faptul că episcopul loan nu găseşte nici un cuvânt pozitiv
la adresa călugărilor din oraş şi a majorităţii episcopilor. Semnificativ pentru relaţia
deteriorată a episcopului cu aceştia este faptul că nu doar duşmanul său personal,
episcopul Severian din Gabala, ci o adunare de 36, ba chiar 45 de episcopi îl con
damnă la Sinodul din 403, că liderul călugărilor din oraş, Isaac, apare în Sinod, în
procesul împotriva lui Hrisostom, ca al doilea acuzator 8 şi că hoarde de călugări
violenţi ocupă în timpul primului exil al lui loan din octombrie 403 Sfanta Sofia şi
terorizează pe susţinătorii episcopului, strânşi în biserică19.
încheiere
Rezumativ, trag următoarele concluzii:
Există o corelaţie strânsă între concepţia despre slujirea bisericească a episco
pului loan, ca tată şi soţ al comunităţii sale, atitudinea sa plină de simţirefaţă de laicii
căsătoriţi, şi atitudinea sa critică faţă de călugării şi episcopii care nu i se supun. Ele
sunt elemente conştiente şi caracteristice ale exercitării funcţiei sale episcopale.
loan a acţionat ca înnoitor al oficiului episcopesc şi al oficiului preoţesc, ca
înnoitor al monahismului creştin şi ca înnoitor al căsătoriei creştinilor. Dar a eşuat
în toate aceste puncte, însă nu doar în privinţa episcopilor şi călugărilor. Şi predica
16 R. Brăndle, art. „loan Hrisostom I”, RAC ? (1995), 52. (=DIV e)
17 Ders., In ep. Ad. Eph. Hom., 20,6 (PG 62, 143); In Act Ap. hom., 26,4 (PG 60, 203).
18 J. Kelly, Golden Mouth (nota 3), 218-225. 300f.
19 Vezi reconstrucţia convingătoare a rezultatelor la J. Kelly, Golden Mouth, 233f.
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sa despre loialitatea matrimonială şi sensul spiritual al căsătoriei nu au avut efecte
însemnate, ceea ce a recunoscut chiar el însuşi20. A fost depus ca episcop deoarece
majoritatea episcopilor, călugărilor şi factorilor decizionali de la curtea imperială au
respins înnoirile radicale. Idealurile sale cu privire la căsătoria şi societatea creştini
lor au fost nerealiste şi modul de a le impune a fost prea lipsit de compromis pentru
a se putea menţine ca episcop.
Astfel Ioan a eşuat ca episcop. Nu a putut impune niciuna din înnoirile sale.
După cum remarcă istoricul bisericesc Socrate, el a eşuat fiindcă a fost prea liber în
vorbire21 şi „fiindcă stăruia peste tot, fără să fie rugat, pentru un ideal de viaţă al
moderaţiei, iar în critica şi asceza sa era fără măsură”22. A eşuat fiindcă a luat multe
decizii - şi chiar şi deciziile personale sunt decizii importante - în mod singular şi a
comunicat cu prea puţină simţire. El a eşuat fiindcă a dorit să-şi impună viziunea
despre Biserica înnoită ca un monarh, fără discuţii la Sinoade.
El a murit în anul 407, după marşuri forţate, care au durat luni de zile. Ultimele sale
cuvinte au fost: „Mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot”. A inclus în această mulţumire şi
eşecul său ca episcop? Eu am încredere că a avut această viziune autocritică şi măreţie.
O generaţie după moartea sa, a biruit amintirea faţă de ascetul cu pretenţii, faţă
de predicatorul desăvârşit şi duhovnicul devotat. A fost reabilitat ca sfanţ. A devenit
model pentru asceţi, predicatori şi duhovnici. Insă ca înnoitor al căsătoriei creştini
lor, ca înnoitor al monahismului şi al oficiului bisericesc, a găsit, chiar şi ca sfânt
comemorat de Biserică, numai puţini adepţi. Şi totuşi, Ioan Gură de Aur ar fi consi
derat ca operă principală a vieţii sale: creştini care să împărtăşească viziunea sa des
pre Biserică, astfel ca nu numai să propovăduiască Evanghelia, ci să trăiască strict
după principiile ei.
Traducere
Lect.Univ. Dr. Paul BRUSANOWSKI
John Chrysostom - An Innovative Bishop. This paper analyzes a rather ob
scure aspect of the political and social implications of St. John Chrysostom's work,
as bishop in the Empire's capital city. St. John acted as an innovator of the episcopal
and priestly office, of the Christian monasticism and of the Christian institution of
marriage. However, according to the author, he failed in all his attempts to innovate
Christian life and made many enemies. St. John 's ideals of a new Christian society
were unrealistic for his age, and because he made no compromise in imposing those
ideals, he did not manage to remain in office for a long time. Eventually, he was
removedfrom office because most bishops, monks, and decision-makers in the Impe
rial Court rejected his radical innovations.
20 De exemplu. In ep. Ad Rom. horn., 24 (25), 3f (PG 60, 626021 Socrate, H.E, 6,21,2.
22 Socrate, H.E., 6,3,13.
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Inculturarea Luminii dumnezeieşti după comentariul
Sf. Ioan Hrisostom la cuvântarea Sf. Pavel din Areopag
Diac. Prof. Dr. Ioan CARAZA

1. Tematica discursului Sf. Pavel în comentariul Sf. Ioan Hrisostom
Ca dialog cu cei din afara credinţei creştine sau ca proces de inculturare, s-a
preconizat în legătură cu discursul din Areopag al Sfanţului Apostol Pavel
observarea distincţiei dintre: recunoaştere şi contradicţie; sensibilitate didactică şi
dogmatică pură; recunoaşterea culturii profane şi ceea ce este diferit din punct de
vedere creştin, toate acestea ca polarităţi necesare1. în ceea ce priveşte comentariul
Sfântului Ioan Hrisostom la cuvântarea din Areopag, se are în vedere din punct de
vedere patristic nu atât exegeza, cât teologia sa2. în comentariul său, Sf. Ioan
Hrisostom face abstracţie de faptul că Sf. Pavel ia ca punct de plecare în discursul
său o alianţă între filosofie şi Evanghelie. De aceea, în sens istorico-critic, Sf. Ioan
Hrisostom nu poate fi luat ca măsură a exegezei la acest text, dar cu atât mai mult ca
teolog al profunzimilor Sf. Scripturi, care la sfârşitul sec. al IV-lea ştia că în ciuda
alianţei dintre teologie şi filosofie continuau să existe diferenţe fundamentale între
mărturisirea credinţei creştine şi învăţăturile filosofice. într-adevăr, Sf. Ioan
Hrisostom arată că în întâlnirea dintre credinţa creştină şi gândirea antică la Atena
erau prezente în mod latent acele controverse, care aveau să se manifeste ulterior în
decursul istoriei teologiei3.
într-adevăr, în acest sens, Sf. Ioan Hrisostom subliniază ideea „învierii” în
discursul Sfântului Pavel şi anume nu ca ceva „incredibil” pentru atenieni, aşa cum,
pe de altă parte, în Evanghelie şi gadarenii s-au înfricoşat de lucrarea lui Hristos, ci
ca ,jjudecată asupra lumiT (In 12, 31), numai prin prezenţa Luminii (In 3, 19; 5, 26)
care răscoleşte întunericul (In 1, 5) şi care la rândul lui se porneşte împotriva
Luminii, conform profeţiei străvechi (Fac 3,15). în acest sens, Sf. Pavel afirmă că
Hristos „a murit din cauza păcatelor noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră’
(Rom 4, 25). De aceea, pentru Sf. Ioan Hrisostom, cele mai însemnate teme legate de
Michael Fiedrowicz, „Die Rezeption und Interpretation der paulinischen Areopag-Rede in der
patristischen Theologie, în rev. Trierer Theologische Zeitschrift, 2002, nr. 2, p. 104.
2 Ibidem, p. 96.
3 Ibidem, p. 96-97.
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aceste lucrări ale lui Dumnezeu pentru mântuire, sunt nu atât raportul dintre
Revelaţie şi cultură4, cât ponderea pocăinţei, crucii, urmării lui Hristos în vederea
intrării prin El ca printr-o „Uşă” (In 10, 9), singura cale pentru cunoaşterea lui
Dumnezeu (In 14, 6). Sf. Ap. Pavel sublinia că „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este şi credinţa şi propovăduirea” (1 Cor 15, 11). Dar întrucât acest eveniment a
avut loc ca un „adevăr” (In 8, 32), hotărâtoare sunt „tăria neclintită şi sporirea în
Hristos, ştiind că în Domnul osteneala nu este zadarnică” (I Cor 15, 58). Sf. Ioan
Hrisostom merge în interpretarea sa la discursul din Areopag nu dinspre filosofie
înspre înviere, ci invers, deoarece el avea aceeaşi convingere ca şi Sf. Ap. Pavel, că:
„nimic nu putem împotriva Adevărului, ci pentru Adevăr” (2 Cor 13, 8).
Primul şi cel mai important element al propovăduirii apostolice era
menţionarea faptului că moartea lui Hristos s-a datorat păcatelor lumii. La
Cincizecime, Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Sf. Apostol Petru să spună mulţimilor:
„Voi L-aţi omorât!” (FAp 2, 36), realitate care i-a făcut pe ascultători să se simtă
„străpunşi la inimă” (FAp 2, 37). îndrumarea a fost: ,JPocăiţi-vă şi fiecare dintre voi
să se boteze şi veţi primi darul Duhului Sfânt!” (FAp 2, 38). Deci, Hristos era „Uşa
de intrare” prin „lepădare de sine” (Mc 8, 34), ca o „afundare” pentru asemănarea
cu El şi ieşirea la „păşunea” darurilor Duhului Sfânt (In 10, 9). Astfel, întreg sensul
învierii lui Hristos este judecarea de sine pentru îndreptare şi îmbrăcare a lui Hristos.
Aşa arată Sf. Pavel şi Galatenilor: „Hristos Cel răstignit, v-a fost ca şi zugrăvit în
faţa ochilor” (Gal 3, 1); „O, copiii mei, pentru care sufăr durerile naşterii până ce
Hristos va lua chip în voi!” (Gal 2, 19). Pentru Sf. Pavel însuşi, îmbrăcarea în
Hristos însemna: „M-am răstignit împreună cu Hristos şi nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine; şi viaţa mea de acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui
Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Gal 2, 20). Acest
lucru însemna într-un fel „ieşirea la păşune” după „intrarea prin Uşă”. Este, de fapt,
următorul element hotărâtor al chemării la îndreptare în propovăduirea apostolică:
„Alerg ca să-L cunosc pe Domnul Hristos şi puterea învierii Lut’ (Fii 3, 10). Fondul
său aperceptiv iudaic şi, în urma convertirii, cel haric în Hristos, nu erau considerate
de Sf. Pavel un drept al său, ci un dar al lui Dumnezeu. Sf. Pavel propovăduia pe
Hristos îndată după convertire şi iudeilor dintre elini, care însă căutau să-l omoare
(FAp 9, 29). El a propovăduit apoi în Cipru, Antiohia Pisidiei, Listra, Derbe,
Iconium, Galatia, Misia, apoi pe continentul european la Filipi, Macedonia, la
Tesalonic, apoi în Bereea, întemeind comunităţi creştine, cu toate că era respins de
către comunităţile iudaice din acele locuri. Sf. Pavel nu avea intenţia să
propovăduiască la Atena, unde a fost dus pentru a fi salvat din mâna iudeilor din
Bereea. Sf. Ioan Hrisostom arată că pe Sf. Pavel îl prigoneau mai curând iudeii decât

4 Vezi în acest sens: Michel Gourgues, „La litterature profane dans le discours d’Athenes (AC
17,16-31): un dossier ferme?”, în Revue Biblique, 2002, nr. 2, p. 241-269.
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păgânii5. Aşteptându-i pe Sila şi Timotei pentru a merge mai departe spre Corint, Sf.
Pavel a constatat că atenienii erau plini de înţelepciune omenească, neavând nevoie
de nimic şi căutând numai curiozităţi pentru cunoaştere: ,f)iscuta în sinagogă cu
iudeii şi cu cei credincioşi şi în agora în fiecare zi cu cei de acolo... iar unii dintre
filosofii epicurei şi stoici discutau cu el”, considerându-1 „vestitor de dumnezei
străini, deoarece binevestea pe Jisus şi învierea” {FAp 17, 13). Era vorba, deci,
despre o „învăţătură nouă” (FAp 17, 19) şi despre „lucruri străine” (FAp 17, 20), un
rezumat perfect al propovăduirii Sfântului Pavel, la care ei trăseseră cu urechea.
Invitat să vorbească în Areopag, Sf. Pavel a ţinut acolo vestita sa cateheză pentru
neamuri, pentru care a luat ca punct de plecare statuia închinată teului necunoscut”
(FAp 17, 23)6.
Sf. Ioan Hrisostom comentează cu multă sensibilitate în Omiliile 38 şi 39 la
Faptele Apostolilor temele abordate de Sf. Pavel. Astfel, el arată sensul şederii la
Atena7. Chestiunea era justificată, deoarece în alte locuri Sf. Pavel era oprit de
Duhul să meargă (FAp 16, 7), iar la Atena se arată că, din cauza idolilor, el ,jse
întărâta cu duhul, văzând cetatea plină de idoli” (FAp 17, 16). Vorbind atenienilor
în Areopag, Sf. Pavel arată că în concepţia lor ei îi atribuiau lui Dumnezeu patimi
omeneşti şi tocmai de aceea le vorbeşte despre Dumnezeul spiritual şi Creatorul
lumii, adresându-li-se ca unor „catehumeni” cu astfel de noţiuni începătoare. Dacă
Dumnezeu este Creatorul, astfel trebuie arătat că neamul omenesc se trage dintr-un
singur om8. Arătând că Dumnezeu a rânduit „timpul şi hotarele locuirii lor” (FAp
17, 26), Sf. Ioan Hrisostom arată şi scopul acestei lucrări providenţiale, cu referire la
întoarcerea oamenilor de la trufia Turnului Babei, la limitele unui popor prin
amestecarea limbilor. Deci, direcţia căutării Iui Dumnezeu era nu în „umplerea”, ci
în „lepădarea de sine”, o direcţie pentru care oamenii aveau în continuare nevoie de
ajutor: „A aşezat pe fiecare popor la locul lui ca să caute pe Dumnezeu, doar L-ar
găsi şi L-ar pipăi, cu toate că nu e departe de nici unul din noF (FAp 17, 27).
Astfel, „cele ale lui Dumnezeu” (Mc 8, 33) sunt măsură pentru cele omeneşti. Acest
lucru înseamnă şi o critică la adresa cosmologiilor antice, care determinau viaţa
morală a oamenilor prin idolatrie, fiind vorba de o viaţă imorală ca o consecinţă
indirectă a idolatriei. în acest sens, în sec. IV, Sf. Vasile cel Mare a simţit nevoia să
pună în lumină „<creaţia din nimic” (2 Mac 7, 28) după Sfânta Scriptură în lucrarea
sa Hexaimeron. Pentru Sf. Pavel punctul de plecare este de la nucleu la cosmos, de
la Hristos la Univers, ca cel Care, prin simbolul,grăuntelui de muştar al împărăţiei
lui Dumnezeu” (Mt 13, 31) deschide cerul (Ioan 1, 51), cum arăta Sf. Ignatie
5 Sf. Ioan Hrisostom, Omilia 38 la Faptele Apostolilor, apud J. Bareille, Oeuvres completcs de S.
J. Cluysostome, Paris, 1870, voi. 15, col. 229.
6 Heinz Kiilling, Zur Bedeutung des Agnostos Theos. Eine Exegese zu Apostelgeschichte 17,
22.23, în rev. Theologische Zeitschrift, 1980, nr. 2, p. 71-83.
7 Omilia 38, apud J. Bareille, op. cit., col. 232.
8 Pr. Prof. I.G. Coman, Unitatea neamului omenesc după Sf. Ioan Gură de Aur, în rev.
“Mitropolia Olteniei”, 1973, nr. 1-2, p. 559-570.
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Teoforul şi Biserica în Hristos ca Biserică universală. Pentru lepădarea de sine,
ajutorul nu era altul decât calea lui Hristos, Care cheamă la intrare pe poarta cea
strâmtă’ (Lc 13, 24). El a venit numai pentru acest ajutor, şi dacă nu era de ajutor,
nu venea. El este „har şi adevăr" (In 1,17) Care, mai mult decât o mamă pentru
pruncul ei, îşi arată nu forţa, ci dăruirea totală de sine, şi Care în acest sens învaţă că
„nimeni nu vine la Tatăl” (In 14, 6) Său decât ca ,fiu al lui Dumnezeu” (In 1, 12), şi
anume prin El ca „Uşă' (In 10, 9). puterea" de a intra este tot Hristos (Ioan 1,12)
prin Jertfa Sa, pentru arătarea Adevărului, ca „aur lămurit în foc” (Apoc 3, 18).
Punctul central al propovăduirii Sfanţului Pavel este chemarea la pocăinţă. El
arată că în acest sens Dumnezeu „a trecut cu vederea veacurile necunoaşterii Sale"
(FAp 17, 30), desigur o necunoaştere vinovată, cu toate că în Epistole el avea să
arate că oamenii „nu s-au îngrijit să aibă pe Dumnezeu în cunoştinţă”, şi tocmai de
aceea „i-a lăsat în seama minţii lor" (Rom 1, 28), „să umble în căile lor" (FAp 14,
16). Chemarea la pocăinţă avea făgăduinţa asemănării cu acel „bărbat pe care
Dumnezeu L-a înviat din morţi (FAp 17, 31) tocmai datorită vieţii Sale în voia lui
Dumnezeu, faţă de Care cei ce nu se pocăiesc, sunt şi riscă să rămână fără „înviere”.
Sf. Ioan Hrisostom se întreabă cum e posibil ca oamenii care „trăiesc, se mişcă şi
sunt" în Dumnezeu (FAp 17, 28) să nu-L poată găsi. Ei erau, deci, ca şi acel copil
din avion care plângea că nu vede avionul. Sf. Ioan spune că Pavel acordă
Mântuitorului calitatea de, Judecător" (FAp 17, 31) datorită învierii Sale, iar această
judecată asupra întregii omeniri este aceea că prin pocăinţă toţi oamenii sunt chemaţi
la „înviere”: „Instruiţi cu grijă în această privinţă, să trecem la lucruri serioase şi să
lucrăm pentru a deveni prietenii lui Hristos! Până când îl vom trata ca pe un
duşman? Până când nu-I vom arăta altceva decât indiferenţă? Să căutăm, deci, şi cu
ce I-am greşit lui Dumnezeu, şi cu ce-I suntem datori prin recunoştinţă pentru binele
primit de la El...! Acest examen de conştiinţă vă va trezi speranţa când veţi vedea cu
câtă grijă Domnul veghează asupra voastră. Atunci, orice gând de deznădejde se va
risipi în inimile voastre şi nu veţi mai crede vreodată că sunteţi părăsiţi de
Dumnezeu”.
2. Actualitatea comentariului Sfântului Ioan Hrisostom
Sf. Ioan Hrisostom spune în continuare că atenienii n-au dat importanţă
lucrurilor de fond din cuvântarea Sfanţului Pavel, deoarece singura lor preocupare
era nu Adevărul" (In 8, 32), ci o părere sau alta a vorbitorilor, aşa că ei nu au primit
doctrina sa9. în acest fel, în timp ce învăţătura cea mai profundă răsuna în auzul lor,
ei nu-i dădeau atenţie, ci o luau în râs. Astfel, ei au râs când au auzit despre înviere
(FAp 17, 32), deoarece „omul trupesc nu este sensibil la lucrurile duhovniceşti (I
Cor 2, 14)10. în smerenia Sfântului Pavel atenienii n-au simţit prezenţa lui Hristos,
ca de altfel nici cei din Corint după aceea (I Cor 4, 9), nici „nu s-au simţit străpunşi
9 Omilia 39, apud J. Bareille, col. 244.
10 Ibidem, col. 246.
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la inimă” ca cei de la Cincizecime (FAp 2, 37) atunci când Sf. Pavel le-a vorbit
despre pocăinţă (FAp 17, 30). Ca şi „tânărul bogat” care a fost atras de Lumina lui
Hristos, dar nu a putut ajunge la „lepădarea de sine” (Lc 18, 23), tot astfel nici
atenienii n-au putut lăsa „cultura” pentru credinţă. în viziunea din „Păstorul lui
Herma”, această stare este comparată cu „pietrele” care se rostogoleau până la
marginea apei, încercau să intre şi nu puteau1
Dacă în Areopag n-a avut câştig de cauză, Sf. Pavel îşi continuă călătoria
misionară în Corint. Tocmai aici, în urma dezbinării din cauza neperceperii
distincţiei dintre „filosofie” şi „Evanghelie”, Sf. Ap. Pavel îşi completează
propovăduirea cu semnificaţiile crucii lui Hristos şi în Hristos şi incompatibilitatea
ei cu înţelepciunea omenească (I Cor 1, 20-24). Pe lângă comentariul Sf. Ioan
Hrisostom, discursul Sf. Ap. Pavel a constituit un leitmotiv exegetic pentru mulţi
Sfinţi Părinţi, între care: Tertulian, Irineu, Clement Alexandrinul, Origen, Grigore
Taumaturgul, Grigore de Nyssa, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ambrozie, Didim cel Orb,
Ieronim şi Augustin12. Aceasta este şi interpretarea celor mai mulţi comentatori din
ultima sută de ani la discursul din Atena al Sf. Ap. Pavel. Unii, însă, o consideră
doar o cateheză filosofică pentru cunoaşterea lui Dumnezeu13. Deosebirea dintre Sf.
Pavel, ca următor al lui Hristos cu Lumina dumnezeiască sub cruce, şi cei care din
cauza înţelepciunii omeneşti au ajuns la dezbinare, este adusă la cunoştinţă
Corintenilor astfel: ,jŞi eu, fraţilor, când am venit la voi şi v-am vestit taina lui
Dumnezeu, n-am venit ca iscusit cuvântător sau ca înţelept. Căci am judecat să nu
ştiu între voi altceva, decât pe Iisus Hristos, şi pe Acesta răstignit. Şi eu întru
slăbiciune şi cu frică şi cu cutremur mare am fost la voi. Iar cuvântul meu şi
propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înţelepciunii omeneşti,
ci în adeverirea Duhului şi a puterii, Pentru ca credinţa voastră să nu fie în
înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Şi înţelepciunea o
propovăduim la cei desăvârşiţi, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a
stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, Ci propovăduim înţelepciunea de
taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci,
spre slava noastră, Pe care nici unul dintre stăpânitorii acestui veac n-a cunoscut-o,
căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-arfi răstignit pe Domnul slavei' (I Cor 2, 1-8).
Singura cale pentru tămăduirea „dezbinării” era urmarea lui Hristos, Care
înainte de Sfanta Jertfă spusese: „Slava pe care Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca toţi
să fie una, precum şi Noi una suntem" (In 17, 22). De aceea, chemarea către
Corinteni era asemănătoare cu îndemnul la pocăinţă adresat atenienilor: „Căci mi se
11 Herma Păstorul, vedenia III, 10-17, în voi. “Scrierile Părinţilor Apostolici”, Bucureşti, 1995, p.
283-291; Pilda IX, 78-110, ibidem, p. 351-381.
12 Vezi M. Friedrowicz, art. cit., rev. cit., p. 86-105.
13 Ph. Bossuyt, J. Radermakers, „Rencontre de l’incroyant et inculturation. Paul â Athenes (Ac 17,
16-34)’’, în rev. Nouvelle Revue Theologique, 1995, nr. 1, p. 38. A se vedea şi alte lucrări exegetice:
Iustin Moisescu, Activitatea Sf. Pavel în Atena, Bucureşti, 2002; Lect. Dr. Constantin Preda,
Propovăduirea Apostolică. Structuri retorice în Faptele Apostolilor, Bucureşti, 2005, p. 234-265.
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pare că Dumnezeu, pe noi, apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe
nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am facut privelişte lumii şi îngerilor şi
oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă înţelepţi întru Hristos. Noi
suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru
necinste! Până în ceasul de acum flămânzim şi însetăm; suntem goi şi suntem
pălmuiţi şi pribegim, Şi ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâţi fiind,
binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul
lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca
să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. Căci de aţi avea zeci de mii de
învăţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin
Evanghelie în Iisus Hristos. Deci, vă rog, să-mi fiţi mie următori., precum şi eu lui
Hristos” (/ Cor 4, 9-16). Era vorba de acea urmare care însemna, în cele din urmă,
intrarea pe „Uşa” care este Hristos, prin lepădare de sine, întrucât „<cunoştinţa
îngâmfa şi numai dragostea zideşte” (1 Cor 8, 1), pentru ieşirea la păşunea darurilor
Duhului Sfanţ, adică la viaţa lui Hristos, despre Care Sf. Pavel spunea: „Alerg să-L
cunosc pe Domnul Hristos şi puterea învierii Lui” (Filip 3, 10), a Cărui „Viaţă” este
„dovedită ca fiind vie” (Evr 7, 8); „comoară ascunsă în ţarină” (Mt 13, 44) şi „aur
lămurit în foc” (Apoc 3, 18).
Pe temeiul învierii lui Hristos Sf. Ioan Hrisostom face o propedeutică a
sensurilor teologice ale crucii, învierii şi urmării lui Hristos ca inculturare a Luminii
dumnezeieşti pentru toate timpurile. Atenagora Atenianul („Despre învierea
morţilor”) a preluat teologia învierii amintită în Areopag de Sf. Ap. Pavel. Pentru
această inculturare, hotărâtor era faptul că Lumina Evangheliei era rezultatul unei
„Vieţi” născute ca Duh, ca şi în starea primordială, atunci când: „Cuvântul era Viaţa
şi Viaţa era Lumina oamenilor” (In 1, 4). Cu puterea acestei „VieţF oamenii trăiau o
„coborâre” (Lc 10, 30) ca de la Ierusalim la Ierihon, la Pomul Vieţii, „crescând”
(Fac 1, 26) duhovniceşte în tisânul lui Dumnezeu” (In 1, 18) ca la „izvorul vieţiF şi,
de aceea, al Luminii (Ps 35, 9), întrucât este „Părintele luminilor” (Iac 1, 17).
Lumina lui Hristos „luminează tuturor celor din casff’ (Mt 5, 15), întrucât „nu se
pune sub obroc, ci în sfeşnic”(Mt 5, 15), dar nu şi celor ce nu sunt „în casă”, întrucât
„nu au ochi să o vadă” (Mt 13,15), aşa cum s-a întâmplat şi în cazul atenienilor.
Inculturarea Luminii era numai o cale către acea „ Viaţă”, „dovedită că este vie” (Evr
7, 8), despre care Sf. Pavel spunea în urma „Taborului” personal de pe drumul
Damascului că: „Nimic nu putem împotriva Adevărului, ci pentru Adevăr” (2 Cor
13, 8). în faţa Corintenilor, Sf. Pavel îşi arată nu doar dezamăgirea faţă de cei din
Areopag, ci şi faţă de urmările filosofiei care ignoră Lumina şi crucea în urmarea lui
Hristos cu rezultatul traumatizant al dezbinării (/ Cor 4, 9-16). Era o chemare la
„lepădare de sine”, singura cale de intrare prin „Uşă”, în sensul că numai,.grăuntele
de muştar” al împărăţiei lui Dumnezeu (Mt 13, 31) deschide cerul. Ca unul care
făcuse o propedeutică filosofică în Areopag spre a călăuzi la „înviere”, dar în Corint
criticase filosofia, care ca înţelepciune omenească nu cunoaşte „înţelepciunea lui
Dumnezeu tainică şi ascunsă' din Hristos (I Cor 2, 7-8), ba chiar o sfidează şi o
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prigoneşte, Sf. Pavel se arătase prudent. Temerea sa a fost însă adeverită în sec. al
IV-lea, când, prin erezii, filosofia antică s-a năpustit asupra Revelaţiei, chiar în
sensul arătat de Sf. Pavel când spunea celor din Efes că în urma sa ..vor veni lupi
răpitori care nu vor cruţa turma. Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi grăind
învăţături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după eP' (FAp 20, 29-30). După cum
Avraam apăra jertfa poruncită de Dumnezeu, alungând păsările răpitoare (Fac 15,
11), tot astfel în sec. al IV-lea Sfinţii Părinţi alungau înţelepciunea omenească de la
Jertfa lui Hristos, înţelepciune care considera Jertfa răscumpărătoare prin înviere
doar un yystârv’\ aşa cum profeţise Mântuitorul: „Unde va fi stârvul, acolo se vor
aduna şi vulturiF (Lc 17, 37). Cel mai traumatizant lucru pentru Biserică a fost în
acest sens încercarea lui Iulian Apostatul de a reintroduce chiar păgânismul în
Imperiul Bizantin. Pe lângă alţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii, şi Sf. Ioan Hrisostom s-a
referit la această dramă14.
A urmat apoi şi dezbinarea în Biserică după Sinodul de la Calcedon, la care
Sfinţii Părinţi au venit cu o cateheză filosofică prin Sf. Dionisie Pseudo-Areopagitul
şi Sf. Maxim Mărturisitorul, şi anume pentru urmarea lui Hristos în acele condiţii
arătate de Sf. Pavel şi încheiate cu chemarea: „Urmaţi-mi mie, precum şi eu lui
Hristosr (I Cor 4, 16). Era, desigur, singura cale de intrare prin „Uşă”, întrucât
Mântuitorul spusese: ,.Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (In 14, 6). Faţă de
sec. IV, când Revelaţia trebuia apărată de „filosofie”, care o acapara prin erezii, în
sec. VI-VII s-a căutat explicaţia Revelaţiei prin filosofie după ce a fost precizată
unicitatea celei dintâi. Această explicaţie însemna o cateheză pentru filosofia antică.
Ca şi Sf. Ap. Pavel, care în faţa atenienilor nu s-a ruşinat de Crucea lui Hristos
(Mc 8, 35), ştiind că şi la atenieni se referea observaţia Mântuitorului în legătură cu
tânărul bogat, care nu putea intra în împărăţia lui Dumnezeu, aşa cum nu intră un
odgon prin urechile acului, aluzie la nevoia lepădării de sine pentru intrarea prin
„Uşă”: „Cele cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Lc 18, 27), tot
astfel şi Sf. Ioan Hrisostom insistă în comentariile sale asupra consecinţelor învierii
lui Hristos pentru îndreptare şi, astfel, părtăşie la binefacerile vieţii în Hristos. Căci
învierea însemna puterea de a intra prin „Uşă” în sens pascal şi părtăşie la viaţa lui
Hristos Cel viu pentru a deveni fii ai lui Dumnezeu. Sfinţirea Cuvântului lui
Dumnezeu ca Adevăr prin Jertfa lui Hristos însemna încingerea cu puterea de a
deveni fii. Tocmai de aceea insistă Mântuitorul asupra acestei stări a Bisericii prin
lucrarea Sa răscumpărătoare: ,£ă fie mijloacele voastre încinse şi făcliile aprinse!”
(Lc 12, 35), întrucât „Adevărul” încinge cu putere: „Ca o armă te va înconjura
adevărul Său” (Ps 90, 4). Acest Adevăr care încinge mijlocul este cea mai de seamă
dintre „«armele LuminiP' (Efes 6, 14), şi tocmai acesta este sensul în care Sf. Ap.
Pavel spunea:,JDacă Hristos n-a înviat, zadarnică este şi credinţa şi propovăduirea”
(1 Cor 15, II). Consecinţele cosmice ale învierii au fost atât „aruncarea afară a
stăpânului lumii” (In 12, 31), cât şi „legarea” lui (Mt 12, 29), ca unul căruia „i-au
14 Sf. Ioan Hrisostom, Liber in S. Babylam et contra gentes, P.G. 50, 533-572.
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fost sfărâmate armele pe care se bizuia” (Lc 11, 22). Dar acel ,,puternic” poate fi
„idezlegai” tocmai prin ignorarea puterii lui Hristos prin învierea şi adevărul Vieţii Lui,
adică prin pierderea credinţei. Sf. Pavel arată însă că atunci când acela va fi dezlegat,
,,Domnul Hristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi îl va nimici cu strălucirea venirii
Sale” (2 Tes 2, 8), şi acest lucru tocmai pentru că oamenii care nu sunt din „staulu?'
cel vechi, dar pe care Hristos îi adună, vor fi „ce/ care vor auzi glasul LuC' (In 10, 16),
deoarece ca „neamuri” au fost luminate în Hristos. De aceea cu privire la urmarea Sa
în Lumina şi Crucea Sa, Mântuitorul spusese că: „Ce/ ce-şi va pierde sufletul său
pentru Mine şi pentru Evanghelie îl va câştiga” (Mc 8, 35), în acelaşi sens cu
îndemnul Sf. Ap. Pavel: ,flimeni să nu se amăgească! Dacă i se pare cuiva dintre voi
că este înţelept în veacul acesta, să se facă nebun ca să fie înţelept” (1 Cor 3, 18).
Ceea ce Sf. Scriptură istoriseşte ca deschidere a adâncului izbăvitor din robia
faraonică, este în Hristos asemănare prin pocăinţă şi botez, deoarece Hristos era acel
„adânc” care nu avea nevoie să fie deschis şi care nu putea pierde niciodată această
smerenie. în ambele sensuri, lumea rămâne la suprafaţă cu istoria ei supusă ciclurilor
recurente, fie ca mersul şarpelui, niciodată drept, aşa cum la ieşirea din Egipt prin
adâncul mării s-a poruncit poporului ,jă nu se abată nici la dreapta nici la stânga”,
şi aşa cum Sf. Pavel recomanda „armele cele de-a dreapta şi cele de-a stânga” (2
Cor 6, 7) pentru rămânerea în adâncul lui Hristos ca şedere cu tărie în faţa porţilor
iadului” (Mt 16, 18) de ademenire şi prigoană; fie ca zădărnicia muncilor lui Sisif.
Faţă de lume, „Viaţa” în Hristos este adâncă şi dreaptă, lineară, şi deschizătoare a
cerului (In 1, 51), din cauza adâncului baptismal, care pentru lume rămâne închis,
întrucât numai El este „calea” (In 14, 6), şi ,fară El nimeni nu poate face nimic” (In
15, 5), deoarece „nimeni nu poate veni la Tată?' (In 14, 6) decât prin „Uşa” care este
Hristos. Sf. Ioan Hrisostom este teologul care pune în lumină aceste profunzimi ale
Sfintelor Scripturi. Pentru el, literele Sfintelor Scripturi, ca şi întruparea, acoperă
Adevărul care trebuie descoperit, iar istoria nu este doar o ştiinţă, ci constituie
evenimente cu sensul lor profund. Teologia lui împrospătează dimensiunile
botezului şi încinge mijlocul în Hristos, Care scoate din „latura şi umbra morţi?' (Is
9, 1) cu Lumina Sa, prin coborârea din „umplerea de sine” cu ajutorul „cheilor
împărăţie?' (Mt 16, 19): „întrucât murim de o îndoită moarte înviem şi cu o îndoită
înviere. Am înviat odată nu demult din păcat, ne-am îngropat împreună cu El în
botez şi am înviat împreună cu El prin botez. Această înviere dintâi este izbăvirea de
păcate; a doua înviere este învierea trupului. Ţi-a dat-o pe cea mai mare, aşteapt-o şi
pe cea mai mică. Cea dintâi înviere este cu mult mai mare decât a doua. Căci e cu
mult mai mare lucru să izbăveşti de păcate, decât să vezi un trup înviat. Am înviat,
deci, cu învierea cea mai mare, aruncând moartea cumplită a păcatului şi desbrăcând
haina cea veche. Să nu deznădăjduim, dar, nici de învierea cea mai mică. Cu învierea
cea mare am înviat şi noi mai demult, când ne-am botezat”15.
15 Sf. Ioan Hrisostom, Cuvânt la înviere, P.G. 50, col. 433-442; vezi şi Cuvântări la Praznice
împărăteşti, Bucureşti, 1942, p. 206.
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Concluzii
Teologia Sf. Ioan Hrisostom este deosebit de actuală astăzi, după o îndelungată
perioadă de folosire a Sfintelor Scripturi doar în sens critic pentru corectarea unor
abateri din Biserica apostolică. De asemenea, astăzi nu mai este vorba despre o
„dezbinare” ca cea din Corint, ci o situaţie cu mult mai grea, datorată fenomenului
secularizării, când poate ajuta numai o evaluare a Sfintelor Scripturi printr-o
interpretare relevantă şi catalizatoare a lor în Lumina lui Hristos. Dacă am compara
Biserica apostolică cu un arbore, elementele sale principale ar simboliza: rădăcina Hristos; tulpina - Biserica; iar coroana - Sfânta Scriptură. în esenţa ei, teologia Sf
Trei Ierarhi are aceste trei elemente. Sf Vasile, Revelaţia prin Jertfa lui Hristos ca
rădăcină a Bisericii apostolice; Sf. Grigore de Nazianz, Biserica în sensul de tulpină
a acelei rădăcini, iar Sf. Ioan Hrisostom, coroana arborelui apostolic, Sfintele
Scripturi. Dar în acest sens, teologia Sf Ioan nu este „în pom”, ci ea înseamnă
sesizarea şi elucidarea profunzimilor Sfintelor Scripturi ca acea „mira profîinditas”
menţionată de Fer. Augustin în „Confesiunile” sale.

Inculturating Divine Light According to St. John Chrysostom's Commentary
on St Paul's Discourse at the Areopagus. The author emphasizes the fact that St.
John Chrysostom's theology is extremely present today, after a longperiod when the
Holy Scriptures have been used only critically in order to correct deviations from
the apostolic Church. Moreover, the situation we are facing today is not similar to
the “scission” in Corinth, but it is a much more difficult situation, a product of
secularization, the only solution available being the evaluation of the Holy
Scriptures through relevant and catalyzing interpretation in the Light of Christ. If
we were to compare the apostolic Church to a tree, we would identify the following
symbols: the root - Christ, the trunk - the Church, and the crown - the Holy
Scriptures. The theology of the Three Holy Hierarchs contains these three elements.
St. Basil: Revelation through Christ's Sacrifice as the root of the Apostolic Church;
St. Gregory of Nazianz: The Church is the tmnk growing out of that root; and St.
John Chrysostom: the Holy Scriptures are the crown of the apostolic tree. However,
St. John's theology is not up "in the tree”, but it is pure understanding and
elucidation of the profound meanings of the Holy Scriptures just like that "mira
profunditas ” in Augustin's "Confessions ”.

Sfântul Ioan Gură de Aur - Critic al Neoarianismului
Torstein Theodor TOLLEFSEN

Aetius şi Eunomiu sunt recunoscuţi ca fondatori ai neoarianismului. în anii 360
au elaborat o teologie foarte bine argumentată din punct de vedere filosofic. La
sinodul de la Ancyra din anul 358 , Vasile al Ancyrei şi susţinătorii săi li s-au opus
celor doi. La Constantinopol, în 359, Vasile al Ancyrei l-a adus pe tânărul şi
învăţatul ascet Vasile din Cappadocia, şi anume pe cel care avea să devină mai târziu
Vasile al Cezareei, pentru a combate ideile promovate de Aetius şi Eunomiu. Totuşi,
tânărul Vasile s-a retras fără a lua cuvântul. Neoarienii au avut de înfruntat critici
virulente din partea celor trei mari gânditori cunoscuţi şi ca Părinţii Cappadocieni,
Sf. Vasile, Sf. Grigorie de Nyssa şi Sf. Grigorie Teologul. S-a obţinut o anumită
victorie în anul 381, când, sub împăratul ortodox Teodosie, a avut loc Sinodul de la
Constantinopol. Chiar dacă ortodoxia a fost proclamată în mod oficial, diversele
atitudini ariene au continuat totuşi să fie destul de răspândite. In jurul anilor 386387, la Antiohia, Ioan Gură de Aur a ţinut primele sale cinci predici din colecţia cu
titlul Despre incomprehensibila natură a lui Dumnezeu {De incomprehensibili Dei
natura homiliae)'. Ioan a fost hirotonit preot în anul 386 de Flavian al Antiohiei,
acesta fiind cel care l-a pus să combată atitudinile neoariene răspândite printre
creştini. în comparaţie cu sofisticarea filosofică a Părinţilor Cappadocieni expunerea
Sf. Ioan Gură de Aur ar putea părea oarecum simplă. Pe de altă parte, putem afirma
că Sf. Ioan Gură de Aur a perceput cu o desăvârşită acurateţe o dogmă importantă a
teologiei neoariene, şi astfel a lovit în centrul concepţiei despre Dumnezeu
promovată de Aetius şi Eunomiu.
Socrate Scolasticul a păstrat un fragment foarte cunoscut, dar oarecum ciudat,
din scrierile lui Eunomiu:
Dumnezeu nu cunoaşte mai mult despre propria lui esenţă decât ştim şi noi;
aceasta nici nu îi este lui mai mult cunoscută şi nouă mai puţin: ci tot ceea ce

1 în colecţia Migne, Patrologiae cursus completus: Series graeca (PG) 48. O ediţie critică există
în Sources chretiennes 28, Jean Chrysostome, Sur l’incomprehensibilite de Dieu, Paris 1951. Toate
referinţele următoare la acest text trimit la această ediţie, cu menţionarea numărului omiliei şi a rândului.
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cunoaştem noi despre esenţa divină îi este cunoscut întocmai şi lui Dumnezeu; şi, pe
de altă parte, orice ştie el, acelaşi lucru îl veţi găsi şi în noi, fără nici o diferenţă2.
Acest fragment este atât de ciudat încât i s-a pus l-a îndoială chiar
autenticitatea. în orice caz, Vaggione este convins de autenticitatea3 lui şi în opinia
mea învăţătura din acest fragment corespunde cu ceea ce mai ştim despre teologia
neoariană din scrierile lui Aetius şi Eunomiu.
Puţin ciudată este, după părerea mea, poziţia cercetătorilor moderni care nu
consideră cognoscibilitatea esenţei divine ca fiind un element central al teologiei
neoariene. Cred, totuşi, că aceasta este una dintre concepţiile de bază ale lui Aetius
şi Eunomiu şi că ne arată calea spre inima neoarianismului. Vasile cel Mare şi
Grigorie de Nyssa au atacat teza cognoscibilităţii, iar în predicile Sf. Ioan Gură de
Aur de la Antiohia tema cunoaşterii este una dintre cele mai des abordate în
polemica sa împotriva neoarienilor.
Atunci, de ce este atât de important acest lucru? în plus faţă de fragmentul
păstrat de Socrate, mai există şi la Epifanie şi la Teodoret al Cyrului afirmaţii legate
de învăţătura lui Aetius şi Eunomiu cu privire la posibilitatea cunoaşterii perfecte a
lui Dumnezeu sau a esenţei divine4. Sf. Ioan Gură de Aur este un martor independent
al acestei idei5. în opinia Sf. Ioan Gură de Aur, neoarienii susţin că6: „îl cunosc pe
Dumnezeu aşa cum El Se cunoaşte pe Sine însuşi” (0eoy ol6a coc auToc 6 0eoc
fauToi/ ol8e). Ce au vrut oare să spună neoarienii cu această afirmaţie? în mod cert,
această teză se referă la cea mai importantă mişcare a dialecticii neoariene:
încercarea de a demonstra că esenţa lui Dumnezeu este necreată. Argumentul
dovedeşte cu mare claritate că Dumnezeu este aşa, iar următorul pas este afirmaţia
că în acest termen se înţelege conceptual chiar esenţa lui Dumnezeu.
în timp ce abordările mai vechi ale teologiei ariene au pus accentul pe influenţa
filosofică, în special platonică, asupra teologilor arieni, recent s-a produs o
schimbare rapidă în direcţia considerării lor în primul rând ca teologi ai Scripturii
preocupaţi în special de mântuirea oamenilor. Se poate ca această poziţie să fie cea
corectă din toate punctele de vedere. Totuşi, lectura scrierilor lui Aetius şi Eunomiu
lasă o impresie destul de ciudată. Retorica lor este diferită faţă de cea a oponenţilor
lor, şi anume atitudinea lor filosofică este diferită. Nu putem susţine că Aetius şi
Eunomiu au importat idei păgâne în tradiţia creştină. Structura psihologică a unei
persoane care se consideră creştină ar face acest lucru de neconceput. Pe de altă
parte, cu greu putem nega impresia că anumite procedee dialectice şi concepţii

2 Historia ecclesiastica 4.7.
3 Eunomius, The Extant Works, text şi traducere de R.P. Vaggione, Oxford 1987, 167-170.
4 Vezi fragmentele şi comentariul la Vaggione (1987), 167-170.
5 Afirmaţia Sf. Ioan Gură de Aur nu este menţionată de Vaggione.
6 De incomp. II, 157-158.
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filosofice sunt adânc împământenite în mintea celor care au creat acest tip de
teologie şi au scris cărţile pe care încă le mai putem citi7.
Nu voi intra în cele ce urmează în problematica trinitariană, ci voi aborda
chestiunea la un alt nivel, şi anume cu privire la concepţia şi experienţa naturii
divine. Problema cu teologia neoariană este faptul că, în concepţia ei, spre deosebire
de cea a Sf. Ioan Gură de Aur, Dumnezeu se transformă într-un obiect de
cunoaştere; la Sf. Ioan Gură de Aur, însă, Dumnezeu este taina înfricoşătoare şi
iubită. Desigur, unii ar putea simpatiza cu ideea că Dumnezeu este un obiect de
cunoaştere, cel puţin în măsura în care teologia, ca şi vorbire despre Dumnezeu,
trebuie să fie şi raţională. John Behr afirma în legătură cu această problemă8: „în
scrierile lor, Aetius şi Eunomiu nu susţin că ştiu tot ce se poate şti despre Dumnezeu,
ci că acele cuvinte care se utilizează în legătură cu Dumnezeu, dacă sunt folosite cu
acurateţe, se referă cu adevărat la El aşa cum este El, pentru că altfel toată teologia
ar fi nimic altceva decât pură ficţiune.” - Dar chiar dacă ar fi aşa, dacă Dumnezeu
este obiect de cunoaştere, aşa cum susţin neoarienii, este subiect de predicaţie, şi
astfel este ceva a cărui natură poate fi subiect de discuţie. Astfel, fiinţa divină este
înţeleasă ca o substanţă printre alte substanţe, un lucru printre alte lucruri, chiar dacă
este fiinţa perfectă prin excelenţă şi cea mai remarcabilă dintre câte există.
Sf. Ioan Gură de Aur înţelege totul cu mare acurateţe şi concepţia lui despre
divinitate diferă în mod radical de cea neoariană. Aceasta nu este numai o diferenţă
graduală, Sf. Ioan Gură de Aur vorbind despre „altceva” şi nu despre ceea ce
vorbeşte, de exemplu, Eunomiu. Dacă analizăm structura primei predici vom
înţelege cu uşurinţă acest lucru.
Absenţa fizică suplinită de prezenţa spirituală a episcopului Flavian îl
determină pe Sf. Ioan Gură de Aur să vorbească despre iubirea acestuia faţă de
congregaţie, despre credinţă, despre speranţă şi despre iubire aşa cum face şi Sf. Ap.
Pavel în 1 Cor 13. Profeţiile, limbile, şi cunoaşterea vor dispărea, dar iubirea va
rămâne pentru totdeauna. Cunoaşterea care va dispărea este cunoaşterea parţială pe
care o dobândim în această viaţă. Proorocul îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru că
este înspăimântător de minunat (oti <f>o(3eux; €0aup.acrru)0T)<;)9, aceste cuvinte fiind
însoţite de o grăitoare exemplificare: când vedem adâncimea mării, ne minunăm
înspăimântaţi. - Pentru cineva care a fost pe mare într-o barcă de mici dimensiuni
aceasta este o splendidă ilustrare, întrucât adâncimea inspiră o teamă absolut
fascinantă, teribilă. Dar proorocul totuşi nu vorbeşte despre esenţa lui Dumnezeu, ci
mai degrabă de omniprezenţa Lui (ttuk TTavTaxou napeaTiv)10. Sf. Ioan Gură de
Aur îşi rezumă argumentul în paragraful următor:
7 Recomand Apologia lui Eunomiu (ed. Vaggione) şi Syntagmation-v\ lui Aetius (de exemplu, din
T.A. Kopecek, A History ofNeo-Arianism, voi. I, Cambridge Massachusetts 1979).
8 J. Behr, Forma(ion of Christian Theology, Volume 2, The Nicene Faith, Part 2, St. Vladimir’s
Seminary Press, Crestwood, New York, 2004, p. 271.
9 Omilia Iy 201.
"Omilia 7,213-218.
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Ce zici? Judecăţile lui sunt de necercetat, căile lui de nepătruns, pacea
depăşeşte orice minte, darul este negrăit, cele pe care Dumnezeu le-a pregătit celor
ce-1 iubesc nu s-au suit la inima omului, măreţia sa nu are margini, înţelepciunea lui
e nemăsurată, toate acestea sunt, aşadar, cu neputinţă de înţeles, iar el însuşi să
rămână singurul lucru care poate fi înţeles? Şi cum ar fi cu putinţă să afirmi aşa ceva
fără să ajungi la culmea nebuniei?11
Sf. Ioan Gură de Aur face o distincţie clară între a cunoaşte că (6tl eon) şi a
cunoaşte ce (ti eon), şi anume a cunoaşte că Dumnezeu este, dar nu şi ce este prin
esenţă, că este înţelept, dar nu şi măreţia înţelepciunii sale, etc12. Nici măcar îngerii
nu cunosc esenţa lui Dumnezeu sau manifestările Sale, pentru că nici o fiinţă creată
nu poate face acest lucru13. în Omilia III, Sf. Ioan Gură de Aur spune că îngerii şi,
prin extensie, minţile create în general, pot să îl cunoască pe Dumnezeu numai din
cauza condescendenţei şi a adaptării divine la capacităţile naturale ale acestora14. Şi
atunci ce fac îngerii? îşi pun ei oare întrebări unii altora despre esenţa divină?
Desigur că nu! îl preamăresc pe Dumnezeu, I se închină, îi înalţă neîncetat imnuri
mistice cu o adâncă înfricoşare religioasă (<J>p'iKT|)15. Stau în faţa tainei dumnezeieşti
cu o teamă sfântă în suflet (c^opoc)1 .
în teologia neoariană Dumnezeu este obiect de investigaţie şi se transformă în
subiect de predicaţie exactă. Teologia lui Aetius şi Eunomiu devine oarecum
ştiinţifică, iar divinitatea este inevitabil redusă la ceva ce seamănă cu cel mai
remarcabil lucru printre alte lucruri cu mult mai puţin perfecte. Transcendenţa divină
ameninţă să dispară, iar taina lui Dumnezeu să se evaporeze. Concepţia radicală a
transcendenţei divine la părinţii Cappadocieni şi la Sf. Ioan Gură de Aur nu ne
permite să îl concepem pe Dumnezeu ca pe un obiect sau ca pe o substanţă perfectă.
Astfel procedeul predicaţiei filosofice este transformat dintr-o tehnică profesională
într-o artă filosofică şi teologică. Sugestia mea este să vorbim de o predicaţie
poetică, aşa cum o vedem în fundalul discursului apofatic]1 în utilizarea metaforelor,
a ilustrărilor şi a imaginilor.
Totuşi, cel mai important lucru este faptul că la Sf. Ioan Gură de Aur
Dumnezeu este Puterea înfricoşătoare, de temut, pe Care trebuie să o preamărim,
Căreia trebuie să îi înălţăm imnuri de slavă, să I ne închinăm, şi asta nu în ultimul
rând din cauza iubirii pe care o poartă creaturilor Sale. Acesta este un Dumnezeu
11 Omilia /, 272-278. Trad. De P.W. Harkins în St. John Chrysostom, On the Incomprehensible
Nature of God, The Fathers of the Church, Washington 1982, 64; (vezi şi Ediţia în limba română:
Aurelian Scrima (ed.), Sf. Ioan Gură de Aur, Despre necunoaşterea lui Dumnezeu, trad. din limba greacă
de W.A. Prager, Editura Herald, Bucureşti, 2004, pp. 26-27, n. tr.)
12 Omilia 7,291-301.
13 Omilia /, de la 302. Subiectul este dezbătut şi în omiliile III şi IV.
14 Omilia ///, 157-166.
15 Omilia I, 308-312.
16 Omilia 7,321.
17 Sf. Ioan Gură de Aur face adeseori uz de limbajul apofatic. Cf. în special Omilia III, 53-59.
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dincolo de teologia ştiinţifică, pentru că nu poate deveni obiectul unei investigaţii
ştiinţifice. De obicei, problema şi provocarea neoarienilor sunt considerate ca fiind
de domeniul teologiei trinitariene sau Hristologiei, dar mai înainte de a intra în astfel
de dezbateri, ar trebui să abordăm tema concepţiei neoariene propriu-zise despre
natura divină, şi abia apoi poate vom reuşi să realizăm că este vorba de o cu totul
altă idee a divinului decât cea pe care o găsim la părinţii consideraţi ortodocşi. De
fapt, Sf. Ioan Gură de Aur este profund conştient de existenţa în cadrul acestei
conexiuni a unei mize fundamentale fiind astfel nu mai puţin filosof decât vestiţii
părinţi Cappadocieni.

St John Chrysostom as a Critic of Neoarianism. Aetius and Eunomius are
reckoned as the founders of Neoarianism. In the 360ties they came forward with a
philosophically well-argued theology. About 386-387, in Antioch, John Chrysostom
delivered the flrst five sermons of the collection with the title On the
Incomprehensible Nature of God (De incomprehensibili Dei natura homiliae). John
Chiysostom distinguishes between knowing that (o{ti ejsti) and knowing what (tiv
ejsti), i.e. that God is, but not what he is by essence, that he is wise, but not the
greatness of his wisdom etc. The main point is that the God of Chiysostom is the
terrifying Power, to be feared, to be adored, to be the object of hymns and praise,
not least because of his loving kindness towards his creatures. This is a God that
escapes scientific theology, as it can never be the object of scholarly investigation in
itself One usually attacks the problem and challenge of the Neoarians as a topic
belonging to Trinitarian theology or to Christology, but even before we enters into
such discussions, we shouldface the topic of the basic Neoarian conception ofdivine
nature as such, and we may then perceive there is a totally different idea of the
divine than the one we find in those fathers received traditionally as orthodox. As a
matter offad, St. John Chiysostom sees clearly that there is something basic at
stake in this connection, and he is, therefore, not less of a philosopher than the
famous Cappadocian fathers.

Atitudinea Sfântului Ioan Gură de Aur
faţă de nedreptăţile sociale
Pr. Prof. Dr. Nicolae CHIFAR
Antiohia, centrul spiritualităţii creştine din Orient, care a format şi a dat
Bisericii multe personalităţi, este leagănul unuia dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii
- Sfanţul Ioan Gură de Aur. Apelativul „Gură de Aur” nu l-am dat noi astăzi, ci doar
îl mărturisim împreună cu contemporanii şi succesorii lui, care l-au admirat şi stimat,
deoarece caracterizează elocvenţa şi talentul unui mare orator, unui profund teolog,
unui desăvârşit slujitor al lui Hristos.
Sfântul Ioan s-a născut în Antiohia în jurul anului 3441. Tatăl său, generalul
Secundus, a murit la scurt timp după naşterea sa. Antuza, mama sa, descendentă a
unei familii nobiliare din Antiohia, rămasă văduvă la numai 20 de ani, a renunţat la
recăsătorire, consacrându-şi viaţa educaţiei şi instrucţiei fiului ei. Averea moştenită
de la părinţii ei şi de la soţ i-au permis Antuzei să-i dea fiului o aleasă instrucţie
clasică şi creştină.
Pentru cultura clasică a avut doi renumiţi dascăli, pe filosoful Andragathius şi
pe retorul Libanius. Acesta l-a îndrăgit şi apreciat atât de mult încât aduce elogii
publice atât mamei sale Antuza, ca model de mamă creştină, cât şi Sfântului Ioan, pe
care l-ar fi lăsat succesorul său dacă nu s-ar fi încreştinat2.
înainte de a începe studiile superioare, Sfântul Ioan a primit primele elemente
de învăţătură creştină de la mama sa, iar apoi remarcabili teologi sau asceţi cum ar fi
episcopul Meletie al Antiohiei, care l-a şi botezat în anul 372, Diodor din Tars,
profesor la şcoala teologică din Antiohia şi ascetul Carterios l-au iniţiat în tainele
teologiei. Sigur o influenţă deosebită asupra formării sale au avut marii teologi
alexandrini, ale căror opere au fost studiate de el cu mare interes. Printre colegii de
studii amintim pe Teodor, viitor episcop de Mopsuestia, dar mai ales pe Vasile, pe
care l-a iubit şi l-a stimat ca pe cel mai bun şi mai apropiat prieten. „A fost lângă
1 Asupra anului naşterii Sf. Ioan părerile sunt împărţite. O concluzie unanimă care ar cuprinde
toate variantele este şi cea întâlnită la B. Altaner, A. Stuiber, Patrologie, Freiburg, 1978, p. 322, care
fixează anul naşterii în perioada 344-354. A se vedea şi cea mai recentă monografie, J.N.D. Kelly,
Golden Mouth. The Story ofJohn Chrysostomus - Ascetic, Preacher, Bishop, Londra, 1995.
2 Sozomen, Istoria bisericească, VIII, 2, PG 67,1513.
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mine tot timpul, ne spune Sfanţul Ioan. Am urmat aceleaşi studii şi am avut aceiaşi
profesori. Una ne era şi râvna şi sârguinţa pentru studiile pe care le făceam. La fel ne
era şi dorinţa, născută din aceleaşi năzuinţe. Nu numai când mergeam la dascăli, dar
şi când i-am părăsit, când a trebuit să ne hotărâm ce drum este mai bun pentru noi de
ales în viaţă şi atunci am fost tot de o părere”3.
Practicarea avocaturii nu-l mulţumea pe Vasile şi insista pentru călugărie.
Hotărâţi să îmbrăţişeze monahismul, „filosofia cea adevărată”, cei doi au vrut să
plece împreună. Sfântul Ioan, la insistenţele mamei sale, care simţea această
despărţire ca o a doua văduvie4, a trebuit să renunţe. Casa a devenit însă o adevărată
mănăstire. Retras din vâltoarea preocupărilor lumeşti, trăia în asceză, studiind Sfânta
Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi până la el.
După moartea mamei sale, prin anii 374-375, a trăit timp de 4 ani sub
îndrumarea unui bătrân eremit sirian, în munţii Antiohiei iar apoi timp de 2 ani s-a
retras într-o peşteră, tot din munţii Antiohiei, practicând o asceză foarte severă care
i-a afectat sănătatea.
Chemat de episcopul Meletie a revenit în Antiohia, coborârea sa din munte
însemnând începutul urcuşului pe cele mai înalte culmi ale oratoriei creştine şi ale
teologiei ortodoxe5.
In anul 381 a fost hirotonit diacon de episcopul Meletie şi timp de 5 ani a
îndrumat activitatea catehetică ocupându-se în paralel şi de elaborarea scrierilor sale
din tinereţe, unele de o inegalabilă frumuseţe, cum ar fi Tratatul despre preoţie.
în anul 386 episcopul Flavian l-a hirotonit preot; cu acest prilej Sfanţul Ioan a
rostit o memorabilă cuvântare, care ilustrează încă o dată importanţa pe care o
acorda misiunii preoţeşti. Ca preot al catedralei episcopale din Antiohia, ctitoria
împăratului Constantin cel Mare6, Sfântul Ioan a dominat prin cuvântările sale, timp
de 12 ani, viaţa spirituală a antiohienilor. Predica de două ori pe săptămână, Vineri şi
Duminică, iar în Postul Mare zilnic, cuvântările sale însufleţind inimile
credincioşilor din toate bisericile Antiohiei şi din împrejurimi, fie prin comentariile
la Sfânta Scriptură, prin cuvântările moral-ascetice, fie prin cuvântări polemice
îndreptate împotriva viciilor sau a ereziilor care tulburau viaţa Bisericii în acel timp.
Predicile sale, deşi durau uneori până la două ore, nu deveneau niciodată obositoare
pentru că marele orator reuşea prin elocinţa sa dar şi prin exemple, prin istorisiri
interesante şi reale, prin analogii şi metafore, prin pilde şi întâmplări cotidiene, să
capteze atenţia auditoriului. O atenţie deosebită acorda aspectului social, el fiind pe
drept cuvânt numit de Ilie Miniat „mângâierea păcătoşilor”. Deşi biciuia cu mare
curaj abuzurile şi imoralitatea, necredinţa şi îndărătnicia ereticilor sau a
necreştinilor, Sfântul Ioan a fost în acelaşi timp un remarcabil protector şi
3 Tratat despre preoţie I, /, traducere românească de D. Fecioru, Despre preoţie, Bucureşti, 1987,
p. 23-24.
4 i
Ibidem, p. 27-29.
5 D. Fecioru, Introducere la Sf. Ioan Gură de Aur, Scrieri /, PSB, voi. 21, Bucureşti, 1987, p. 10.
6 I.G. Coman, Patrologie, Bucureşti, 1956, p.200.
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însufleţitor al tuturor. Semnificative în acest sens sunt cele 21 de cuvântări despre
statui7 rostite în faţa antiohienilor îngroziţi de pedeapsa ce urma să vină din partea
împăratului Teodosie cel Mare, ale cărui statui au fost dărâmate şi profanate de
mulţimea revoltată în urma fixării noilor impozite. în timp ce episcopul Flavian
plecase la Constantinopol pentru a mijloci amnistierea, Sfanţul Ioan căuta să menţină
în oraş calmul şi să împrăştie teama. Mustrând şi înfierând viciile, el mângâia în
acelaşi timp pe oamenii descurajaţi şi îngroziţi, având bucuria de a le comunica prin
cuvântarea 21, rostită la sărbătoarea învierii Domnului, în anul 387, că au fost iertaţi.
Renumele de mare predicator s-a făcut cunoscut şi în Constantinopol, încât
după moartea episcopului Nectarie (381-397), Sfântului Ioan i-a fost oferit scaunl
episcopal din capitala imperiului, spre regretul antiohienilor, care îl doreau urmaş al
bătrânului episcop Flavian, şi spre nemulţumirea alexandrinilor, care îşi vedeau
diminuate influenţele la curtea imperială după eşecul din anul 3818, printre
contracandidaţii Sfântului Ioan numărându-se şi preotul Isidor, sprijinit de episcopul
Teofil al Alexandriei.
Deşi la început s-a împotrivit, episcopul Teofil al Alexandriei, forţat oarecum
de Eutropiu, primul ministru al împăratului Arcadie, care a şi organizat răpirea
Sfântul Ioan din Antiohia şi aducerea lui la Constantinopol, l-a hirotonit ca episcop
la 17 decembrie 397, întronizarea fâcându-se la 28 februarie 3989.
Dacă pentru populaţia capitalei venirea Sfântului Ioan a însemnat
binecuvântare, deoarece grija sa pentru cei săraci s-a revărsat în mod benefic asupra
multora, pentru el personal începe o viaţă de suferinţă, de jertfa şi prigonire, de
confruntare cu duşmăniile şi cu uneltirile.
în primul rând s-au ridicat împotriva lui clericii şi monahii; preoţii pentru căşi vedeau diminuate veniturile încasate în mod abuziv de la credincioşi, monahii
pentru că li se impunea respectarea disciplinei şi vieţii monahale, personalul
palatului patriarhal pentru că luxul şi banchetele au fost înlocuite cu simplitate şi
vieţuire ascetică, economiile rezultate din eliminarea cheltuielilor inutile fiind
folosite pentru sprijinirea săracilor şi văduvelor; s-au ridicat împotriva lui
demnitari de la curtea imperială, împărăteasa Eudoxia şi doamnele din anturajul ei,
care se simţeau lezaţi de predicile în care Sfântul Ioan condamna luxul şi dorinţa
nesăbuită de îmbogăţire, şi episcopii simoniaci, depuşi din treapta arhierească ia
sinodul de la Efes din anul 401l0.
Acestor nemulţumiri Sfântul Ioan le-ar fi putut opune rezistenţă, dacă nu se
organiza o campanie susţinută de subminare a personalităţii lui. în această campanie

7 Migne, PG 49, 15-222.
8 Este vorba de respingerea candidaturii lui Maxim Cinicul, reprezentantul alexandrinilor, la
scaunul episcopal din Constantinopol, în favoarea Sf. Grigorie de Nazianz, cf. I. Rămureanu, M. Şesan,
T. Bodogae, Istoria Bisericească Universală, voi. I, ed. III, Bucureşti, 1987, p. 334 ş.u.
9 Cf. Altaner /Struiber, Patrologie, p. 322. Vezi şi D. Fecioru, Introducere..., p. 12.
101.G. Coman, op. cit., p. 201; Altaner /Stuiber, Patrologie..., p. 322.
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denigratoare erau antrenaţi atât reprezentanţi ai ierarhiei superioare, cât şi înalţi
demnitari de stat.
Pe lângă împărăteasa Eudoxia, care vedea în ierarhul ascet şi milostiv un
opozant neînduplecat faţă de viciile sale, Sfanţul Ioan a căzut în dizgraţia vestitului
Eutropiu, care organizase de fapt alegerea sa ca episcop al capitalei imperiului.
Conflictul dintre Sfanţul Ioan şi Eutropiu s-a declanşat pe fondul disputei privind
retragerea dreptului de azil pe care îl avea Biserica. Deşi Eutropiu a fost eliminat şi
omorât în 399‘1 atmosfera antiioanită era menţinută de împărăteasa Eudoxia. în plus
împotriva Sfântului Ioan s-au ridicat episcopii Acaciu de Bereia în Siria, Severian al
Cabalei şi Antioh al Ptolemaidei, însă cel mai vehement episcopul Teofil al
Alexandriei. Pe fondul disputei origeniste în care episcopul Teofil a fost chemat la
Constantinopol pentru a răspunde învinuirilor formulate de călugării „Fraţii Lungi”
alungaţi din Egipt, episcopul Teofil, sprijinit de cei trei episcopi adversari ai
Sfântului Ioan şi de cercurile antiioaneice de la curtea imperială, a obţinut aprobarea
convocării unui sinod, devenind astfel din acuzat, acuzator. Sinodul, la care au
participat mai mulţi episcopi aduşi din Egipt şi adversarii Sfântului Ioan, s-a ţinut la
Stejar, în apropiere de Calcedon, în anul 403.
Prezidat de mitropolitul Pavel al Heracleei, pe baza celor 29 de acuzaţii
formulate de doi diaconi din Constantinopol, excomunicaţi de Sfântul Ioan pentru
crimă şi adulter, şi pentru refuzul Sfântului Ioan de a se preznta în faţa unui sinod
improvizat de adversarii săi, sinodul l-a depus din scaunul episcopal al
Constantinopolului12 iar împăratul Arcadie l-a exilat.
Evenimentele ce s-au succedat imediat (revolta poporului, moartea subită a
mitropolitului Pavel de Heracleea şi cutremurul de pământ simţit în camera
împărătesei şi interpretat ca o ameninţare divină) au dus la revocarea deciziei
imperiale, iar Sfântul Ioan a cerut ca reîntronizarea să se facă de un sinod mai mare
decât cel care l-a depus.
Peste câteva luni spiritele s-au agitat din nou. împărăteasa Eudoxia,
nemulţumită de critica adusă de Sfântul Ioan, deranjat în timpul Sfintei Liturghii de
zgomotul prilejuit de dezvelirea statuii de argint a împărătesei aşezată în faţa
palatului senatului, a cerut ajutorul episcopului Teofil al Alexandriei. Depunerea
canonică putea fi motivată de faptul că el nu a fost absolvit pe cale sinodală de
decizia sinodului de la Stejar. Convocându-se un nou sinod în anul 404 Sfântul Ioan
a fost depus din treapta episcopală, arestat în noaptea de Paşti pe când pregătea
11 în timpul urmăririi, când Eutropiu s-a refugiat chiar în biserică, deşi luptase pentru suprimarea
dreptului de azil al acesteia, Sf. Ioan a preferat să fie el arestat decât să extrădeze pe cel ce era sub
protecţia Bisericii, iar când acesta a fugit din biserică şi-a fost prins şi omorât, Sf. Ioan a subliniat în
cuvântarea sa cât de mare este folosul omului care rămâne în Biserică şi este protejat de ea, vezi Cuvânt
la Eutropiu II, PG 52,413-414.
12 A se vedea „Actul de acuzare împotriva Sf. Ioan Gură de Aur”, Anexa I, în Sf. Ioan Gură de
Aur, Cuvioasa Olimpiada. O viaţă, o prietenie, o corespondenţă, Editura Deisis, Sibiu, 1997, p. 187191.
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botezul catehumenilor şi exilat la 9 mai 404 la Cucuz, o localitate în munţii Taurus
în Asia Mică13.
Deşi s-a predat gărzii imperiale pentru a evita ciocnirile violente dintre
populaţia fidelă şi trupele imperiale, la aflarea veştii despre un nou exil susţinătorii
lui, printre care şi 40 de episcopi, au fost persecutaţi de împărat14.
Drumul spre locul exilului, care a durat peste 70 de zile, a fost foarte obositor
şi primejdios. S-au parcurs circa 1000 km pe jos, în marş forţat, prin praful şi căldura
toridă a verilor anatoliene, fără a se ţine cont de vârsta şi sănătatea şubrezită a
arhiepiscopului exilat. Clima era neprielnică iar desele incursiuni ale arabilor îi
puneau viaţa în pericol. La acestea se adăuga starea precară a sănătăţii.
Sfanţul loan a menţinut legătura permanentă cu prietenii săi, adresându-se la
peste 100 de persoane, fiind interesat de bunul mers al Bisericii. S-a adresat papei
Inocenţiu I şi episcopilor din Milano şi Aquileea pe care i-a rugat să nu recunoască
depunerea sa ilegală dar mai ales să nu întrerupă comuniunea cu el15.
Adversarii lui, temându-se că susţinătorii din Constantinopol şi Antiohia, care
îl vizitau adeseori, vor obţine amnistierea, au cerut împăratului schimbarea locului
exilului. Trebuia să fie dus la Pityus, un mic orăşel pe ţărmul estic al Mării Negre.
Pe drum, în apropiere de Comana în Pont, după ce a slujit pentru ultima dată Sfânta
Liturghie, în biserica Sfanţului Vasilisc, a murit la 14 septembrie 407, mărind pe
Dumnezeu pentru toate. Rămăşiţele sale pământeşti au fost aduse în Constantinopol
de patriarhul Proclu, unul din ucenicii săi, şi aşezate cu mare cinste în biserica
Sfinţilor Apostoli în timpul împăratului Teodosie II (405-450) la 27 ianuarie 43816.
Sfântul loan Gură de Aur s-a remarcat ca un inegalabil predicator şi desăvârşit
păstor de suflete. Opera sa17, care cuprinde 18 volume din colecţia J.P. Migne, nu
poate fi egalată ca volum decât de cea a Fericitului Augustin. In mare parte opera sa
este formată din omilii, unele transcrise direct de stenografi, altele scrise dar poate
nerostite în faţa credincioşilor.
Una dintre problemele sociale majore care l-a preocupat şi pe care a
condamnat-o în predicile şi acţiunile sale a fost discrepanţa izbitoare dintre bogaţi şi
săraci. El nu a condamnat bogăţia, ci greşita administrare a ei de către deţinători,
deoarece în concepţia lui bogăţia nu este rea în sine, aşa cum nici sărăcia materială
nu este o virtute, ambele fiind doar moduri prin care se poate obţine mântuirea.
Bogăţia trebuie privită ca un dar al lui Dumnezeu din care să aibă parte fiecare. De
aceea deţinătorul ei este doar un administrator care trebuie s-o întrebuinţeze cu
înţelepciune şi chibzuinţă, gândind permanent că va da socoteală de aceasta în faţa
lui Dumnezeu, adevăratul creator al tuturor bunurilor. în a doua jumătate a secolului
13 Cf. Altaner/Stuiber, Patrologie, p. 323.
14 Populaţia revoltată a incendiat biserica Sf. Sofia şi clădirea senatului din Constantinopol,
ibidem,ip..323.
15 Ibidem, p. 330.
16 Ibidem, p. 323 şi I.G. Coman, op. cit., p. 202.
17 O înşiruire a operelor cunoscute până acum găsim la D. Fecioru, op. cit., p. 20-26.
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al IV-lea el a acţionat ca mare atlet al filantropiei în spaţiul antiohian şi apoi cel
constantinopolitan.
Pentru el comunitatea model, spre care a tins în tot timpul păstoririi sale, a fost
cea din Biserica primară descrisă în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, 32-37.
De aceea a militat permanent pentru împărţirea echitabilă a bunurilor, condamnând
fără echivoc luxul, avariţia, lăcomia şi zgârcenia bogaţilor. Pornind de la
convingerea că averea nu se poate dobândi în mod cinstit, el consideră că
nedreptatea este începutul oricărei proprietăţi individuale18 care devine izvorul
tuturor suferinţelor şi patimilor întrucât accentul este pus pentru a diferenţia „al
meu” de „al tău”19. Pledând pentru folosirea în comun a bunurilor, dând ca exemplu
elementele absolut necesare vieţii puse la dispoziţia tuturor de către Dumnezeu
(aerul, apa, soarele, pământul, cerul, astrele, lumina etc.), Sfanţul Ioan spune:
„Comunitatea bunurilor este mult mai potrivită pentru noi decât proprietatea
individuală, ea este mai conformă cu natura ... bunurile necesare ne aparţin în
comun, iar noi nu putem respecta comunitatea nici în cele mai mici. Totuşi
Dumnezeu, ne-a dăruit pe cele dintâi de obşte ca să învăţăm, folosindu-ne, să punem
în comun pe celelalte ”, afirmaţie întâlnită şi la Sfanţul Vasile cel Mare20. Faptul că
îndemnul privind vinderea averilor pentru a trăi viaţa de obşte şi de către bogaţi
apare doar într-o singură omilie21, arată că acest apel îndrăzneţ nu a avut nici o
rezonanţă stârnind chiar vehemente împotriviri.
Ca şi Sfanţul Vasile cel Mare, el postulează acelaşi principiu: proprietarul
bunurilor materiale este Dumnezeu, iar oamenii doar administratorii lor. „ Toate le
avem de la Hristos: existenţa, viaţa, respiraţia, lumina, aerul. Dacă El ne ia ceva
din acestea, pierim cu toţii".
Refuzul împărţirii judicioase a bunurilor ar putea atrage revolta lucrătorilor
ceea ce ar pereclita existenţa celor bogaţi. De aceea Sfanţul Ioan căutau să-i
mobilizeze pe bogaţi spre practicarea milosteniei, recurgând la propunerea
îndrăzneaţă a celor două cetăţi, în care unii să trăiască separat de ceilalţi. în timp ce
săracilor nu le va lipsi nimic pentru că ştiu să-şi producă cele necesare cu forţe
proprii, bogaţii sunt sortiţi lipsurilor şi chiar pieirii pentru că nu sunt deprinşi cu
munca22.
Exemplul personal însoţeşte practicarea milosteniei şi la Sfântul Ioan. El a
împărţit săracilor nu numai averea proprie moştenită de la părinţi, ci ajungând
patriarh al Constantinopolului şi comparând abundenţa din reşedinţa episcopală cu
sărăcia multor oameni, a hotărât să vândă vasele scumpe şi banii să-i împartă celor
nevoiaşi, impunând un trai auster. Biograful său, Paladiu relatează: „El însuşi trăia
simplu şi sobru, cu regim călugăresc, aşa cum trăise ca preot în Antiohia. Lua masa
18 Omilia a XlI-a la 1 Timotei 4, 4, Migne, PG LXII, 562.
19 Idem, 563-564.
20 Despre Lăcomie, VII, Migne, PG XXXI, 276-277.
21 Omilia a LXXXV-a la Evanghelia după Matei, Migne, PG LXIII, 762-764.
22 Omilia a X-a la 1 Corinteni, IV, Migne, PG LXI, 292 şu.
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singur şi nu bea vin ... uneori nu mânca până seara, fie din cauza grijilor bisericeşti,
fie din cauza contemplaţiilor bisericeşti ”23.
In anul 390, când era preot în Antiohia, menţiona că beneficia de activitatea
filantropică a Bisericii din acest oraş 3000 de persoane afară de cerşetorii ocazionali.
Zilnic erau întreţinute văduve şi fete, deţinuţi, bolnavi, infirmi, străini şi săraci care
primeau hrană şi îmbrăcăminte. Cheltuielile erau suportate de biserică din veniturile
proprii şi donaţiile unor credincioşi modeşti, dar nu ale bogaţilor.
Venind episcop în Constantinopol a constatat că lipsa practicării milosteniei
făcea ca mii de oameni să trăiască într-o cruntă sărăcie. Şi aici Biserica ajuta peste
3000 de săraci, deşi veniturile ei nu se ridicau la nivelul averii unui bogat. De aici
concluzia pe care o trage Sfanţul Ioan: „Dacă numai 10 bogaţi ar vrea să-i ajute pe
săraci, aşa cum ajuta Biserica, nu ar mai fi nici un sărac în oraşul nostru”24. Banii
economisiţi din reducerea cheltuielilor de la reşedinţa patriarhală i-a folosit pentru
construirea unor noi spitale şi repararea şi dotarea celor existente. Pentru a-i
determina pe bogaţii oraşului să facă milostenie, a descris în cuvinte zguduitoare
situaţia bolnavilor din spitale dar mai ales a celor contaminaţi de lepră sau suferind
de cancer, izolaţi la marginea capitalei: „Aceste două boli sunt în acelaşi timp lungi
şi incurabile. Cine este atins de ele, este alungat de cetăţenii oraşului şi i se
interzice frecventarea băilor, a forumului, a oricărui loc public. Această sechestrare
devine şi mai grozavă, dacă acest nenorocit nu poate fi asigurat că nu-i va lipsi
măcar pâinea ”“5.
De pe urma asistenţei medicale organizată şi susţinută de Biserica din
Constantinopol beneficiau de asemenea pelerinii şi străinii, dacă se întâmpla ca ei să
se îmbolnăvească26.
Sfântul Ioan a criticat vehement menţinerea sclaviei în societatea creştină.
Pentru el „sclavia este numai urmarea păcatului. Numai lăcomia, invidia şi nesaţiul
au născut-o”27. în târgurile de sclavi, relatează el, oamenii erau trataţi şi expuşi ca
animalele, vânduţi şi cumpăraţi ca o marfa28. De aceea el căuta să-i convingă pe
stăpâni, ca cel puţin să-i trateze creştineşte, să-i înveţe meserii ca să-şi poată asigura
existenţa şi apoi să-i elibereze29. Maltratarea sclavilor prin bătaie este considerată
neomenie, drept pentru care cerea stăpânilor să-i educe folosind puterea cu
blândeţe30. Deşi condiţiile social-economice nu permiteau desfiinţarea sclaviei, prin

23 Dialog istoric despre viaţa Sfântului Ioan Gură de Aur, XII, Migne, PG XLVII, 39.
24 Omilia a LXXVII-a la Matei, în col. PSB, voi. 23, Bucureşti, 1994, p. 871-884.
25 Ad Stagyrum 1, III, Migne, PG XLVII, 490-491.
26 Cf. D. Constantelos, op. cit., p. 156.
27 Omilia a XXII-a la Efeseni, 2, Migne, PG LII, 157.
28 Omilia a Il-a. Către cei care vorfi luminaţi, 5, Migne, PG LI, 261.
29 Omilia a XL-a la I Corinteni, 5, Migne, PG, LI, 353-354.
30 Omilia a XV-a la Efeseni, 3-4, Migne, PG LIII, 109-110.
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predicile sale Sfanţul Ioan a contribuit la îmbunătăţirea regimului sclavilor şi chiar a
determinat pe unii stăpâni să-i elibereze31.
In contextul concepţiei Sfântului Ioan Gură de Aur despre misiunea socială a
Bisericii trebuie privite şi cele 21 de cuvântări rostite cu prilejul „incidentului
statuilor” petrecut în anul 387 în Antiohia32. Sentinţa drastică dată de împărat pentru
acest act de „Ies majestates”33 a dezechilibrat moral şi fizic întreaga populaţie a
oraşului. Păgânii fugeau din cetate iar creştinii aşteptau îngroziţi moartea. Era la
începutul Postului Mare. Episcopul Flavian al Antiohiei (381-404), neţinând cont
nici de vârsta înaintată, de boală şi de primejdiile drumului, nici chiar de unica soră
care era pe moarte, a plecat la Constantinopol pentru a-1 îndupleca pe împărat să
anuleze sentinţa. El a pledat în faţa suveranului pentru întreaga populaţie a cetăţii
(creştini şi păgâni), arătând că Hristos a iertat pe cruce toate păcatele lumii (Lc 23,
34) şi îndemnându-1 să urmeze şi el acest exemplu faţă de supuşii săi antiohieni în
această perioadă premergătoare Paştilor. Era un act de curaj şi mai ales o acţiune cu
final decisiv din partea unei autorităţi bisericeşti faţă de oamenii ajunşi în necaz.
în acelaşi timp Sfanţul Ioan a rostit celebrele cuvântări Despre statui34 în care,
pe de o parte, amintea antiohienilor că datorită excesului de bogăţie au nedreptăţit pe
săraci şi astfel au atras mânia lui Dumnezeu asupra lor, iar pe de altă parte,
îndemnându-i la înfrânare, post rugăciune, răbdare şi supunere faţă de autoritatea
politică, le dădea speranţă şi-i asigura că Biserica îi primeşte cu braţele deschise şi îi
mângâie în fiecare zi (Omilia a Vl-a). „Să lăsăm dar pe Dumnezeu să rezolve
răstriştea noastră iar noi să ne rugăm şi să trăim în sfinţenie, căci datoria noastră
este să devenim oameni virtuoşi, iar datoria lui Dumnezeu este să pună capăt relelor
ce ne împresoară” (Omilia a IV-a\ era îndemnul plin de speranţă adresat de Sfanţul
Ioan antiohienilor.
31 De exemplu Sfânta Melania a eliberat într-o zi 8000 de sclavi, cf. C.C Pavel, „Atitudinea
Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor”, în ST (1977), nr. 3-4, p. 231. A se vedea
şi I.G. Coman, „Lupta Sfinţilor Părinţi împotriva sclaviei”, în ST (1953), nr. 3-4, p. 165-187.
32 împăratul Teodosie cel Mare (379-395), dorind să acopere cheltuielile cauzate de războiul cu
goţii şi să organizeze mari serbări la sfârşitul anului 387, a decis să impună supuşilor un impozit
suplimentar. La 26 februarie 388, când guvernatorul general al Antiohiei a convocat Senatul pentru a
anunţa noua măsură fiscală, unii senatori au protestat, au aruncat însemnele de demnitari imperiali şi
ieşind în stradă au instigat mulţimile la revoltă. Au fost incendiate casele demnitarilor şi dărâmate
statuile împăratului, împărătesei decedate Flacilla şi ale celor doi fii, Arcadie şi Honoriu. Antiohia zăcea
într-un mare dezastru. înainte ca împăratul să se pronunţe faţă de acest act de „Ies majestates”,
autoritatea locală a făcut numeroase arestări, a instituit un tribunal militar, care trebuia să jucede pe
vinovaţi în trei zile fără drept de apel, numărul inculpaţilor fiind atât de mare încât închisorile nu erau
suficient de încăpătoare.
33 Antiohia pierdea titlul de metropolă a provinciei Siria, cu toate avantajele ce decurgeau din
acesta, în favoarea Laodiceei. Au fost închise teatrele, circul, băile publice. Locuitorii oraşului urmau să
fie exterminaţi în masă iar cetatea distrusă până în temelie şi arat locul pentru a nu se mai cunoaşte vreo
urmă, cum procedase împăratul Adrian (117-138) cu Ierusalimul în urma revoltei evreilor conduşi de
Bar-Kochba în anul 135.
34 A se vedea V. Axinia, Valoarea omiletică a predicilor „Despre statui” ale Sfântului Ioan Gură
de Aur, în GB (1977), nr. 10-12, p. 887-894.
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Atitudinea Sfântului Ioan Gură de Aurfaţă de nedreptăţile sociale
în această stare de nesiguranţă şi de teamă profundă, au intervenit şi monahii
pustnici, care, părăsind chiliile lor din munţi şi din peşteri, au acţionat cu mare
fermitate şi curaj mai ales la sosirea comandantului armatei, Ellebihos, şi a
logofătului curţii, Chesarie. „Fără să-i cheme nimeni, spune Sfanţul Ioan, văzând ce
nor grozav a înconjurat cetatea, au venit din toate părţile ca nişte îngeri din cer şi
mergând la dregătorii cei mari, au vorbit cu îndrăzneală, apărând pe vinovaţi şi
arătându-se dispuşi să-şi pună capetele lor numai să-i scape de necazuri pe cei
închişi”. Unul dintre ei, arătând că statuile au fost reaşezate îndreptându-se greşeala
atât de repede, s-a adresat judecătorilor astfel: „Dacă însă voi veţi ucide chipul lui
Dumnezeu, cum veţi putea îndrepta greşeala? Cum veţi putea învia pe cei ucişi? ”
(Omilia a XVI-a) făcând astfel apel la demnitatea şi mila creştină.
Strădania conjugată a celor trei slujitori bisericeşti pusă în slujba celor aflaţi în
mare cumpănă, a dus la iertarea vinovaţilor, decizie comunicată cu mare bucurie prin
Omilia a XXI-a, reuşita datorându-se în mod special bătrânului episcop Flavian.
Din cele expuse se poate observa atitudinea acestui mare părinte al Bisericii
faţă de discrepanţa izbitoare dintre bogaţi şi săraci ca rezultat al folosirii iraţionale şi
imorale a bunurilor materiale, militând prin cuvânt şi prin faptă pentru practicarea
milosteniei cu scopul alinării suferinţei multora.
De asemenea se evidenţiază acţiunea decisivă a Bisericii prin slujitorii ei în
momente de grea încercare pentru mulţi credincioşi. Modelul oferit de Sfântul Ioan
Gură de Aur ca practicant neobosit al slujirii filantropice este mereu actual şi ne inspiră
în acţiunea socială a Bisericii din zilele noastre când există de asemenea multă
suferinţă în rândul oamenilor. El a demonstrat că dacă suferinţa nu poate fi întotdeauna
împiedicată, ea poate fi însă alinată dacă suntem convinşi că în fiecare dintre semenii
noştri străluceşte chipul Iui Dumnezeu şi ajutându-i, îi slujim într-adevăr lui Hristos
care locuieşte în ei. Prin predică, prin faptă şi prin întreaga lui activitate a arătat că
adevărata generozitate nu stă în fuga de lume, în indiferenţa faţă de viaţa reală a lumii,
în lipsa de responsabilitate, ci în slujirea lumii, în întrajutorarea oamenilor. Omul
trebuie să se elibereze de tot ceea ce-1 împiedică să ducă o viaţă demnă de cea mai
aleasă făptură a Creatorului. Prin caracterul uman al predicii şi activităţii lui, el a arătat
că adevărata slujire şi preamărire a lui Dumnezeu nu se poate împlini fără slujirea
omului, că iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea de oameni.
St. John Chrysostom and Social Injustice. Christianity values St. John
Chrysostom not only as one of its great parents and teachers but also as one of its
philanthropists, his Iovefor the wretched turning him into a true “ambassador of the
poor. ’’ Acting with full responsibility towards his flock, irrespective of their social
status, he vehemently criticized social injustice in the Antioch and Constantinople of
his time. The main topic of his wonderful sermons was the wrong usage of wealth.
St. John intended to make the rich open their hearts to the poor, to their brothers in
Christ. This paper emphasizes this dimension ofSt. John's work and office for which
he had to live a life ofexile,farfrom the ones whom he loved so much.
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Soteriologia aplicată în Panegiricele patristice.
Cazul Sf. Ioan Gură de Aur
Conf. Univ. Dr. Hristos ARABATZ1S
Lect. Univ. Dr. Panagiotis Ar. YFANTIS

1. Introducere
Tema pe care am ales-o pentru acest simpozion se bazează pe un studiu mai
larg, în legătură cu rolul panegiricelor (textelor engomiastice) în cadrul Bisericii şi
oportunităţile care au fost fructificate pentru a sluji priorităţilor teologice ale
scriitorilor lor. Studiul evidenţiază opţiunile morale fundamentale şi spectrul larg al
vieţii modelelor aghiologice engomiastice, care sunt de folos şi servesc drept
exemple expresive ale gândirii teologice patristice. în panegirice sunt combătute
toate reţinerile şi neclarităţile ermineutice asupra soteriologiei, care e posibil să
reiasă odată cu studiul restului operei scriitoriceşti a unui părinte.
Capitolele prezentei cercetări corespund în număr egal lecturărilor critice sau
nivelurilor de cercetare a Panegiricelor hrisostomice. La început subliniem izvoarele
filologice deosebite care încadrează acest stil literar (cap. 2) ca şi caracterul
demonstrativ sau teologic pe care îl dobândeşte în limitele literaturii creştine (cap. 3).
în continuare, se prezintă modul în care Sfanţul Ioan Hrisostom înfăţişează
persoanele vizate de panegiric ca şi paradigme istorice de soteriologie aplicată (cap.
4) şi, în final, sunt evidenţiate extensiunile antropologice şi analizele aghiologice ale
temei, care reflectă cerinţele duhovniceşti particulare ale perioadei istorice în care a
activat Sf. Ioan Hrisostom (cap. 5).
2. De la Panegiricul clasic la cel creştin
Majoritatea cercetătorilor contemporani reliefează răspândirea rapidă şi
înrădăcinarea profundă a mesajului evanghelic pe tărâmul spiritual al secolelor III şi
IV, disponibilitatea Bisericii de a-şi însuşi şi valorifica realizările culturale ale vechii
antichităţi clasice. Gândirea teologică a integrat „panegiricul” şi arta retorică în
general, în mijloacele ei de exprimare, ca de altfel şi celelalte stiluri filologice
consolidate în timp (poezia, literatura, biografia, arta plastică, arhitectura etc.).
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Literatura engomiastică creştină a secolelor IV şi V este destul de bogată şi
diversificată, atât în ceea ce priveşte cantitatea, cât şi diferenţierea calitativă1.
Cum s-a întâmplat aproape cu toate stilurile literare pe care le-a folosit Biserica
pentru transmiterea şi protejarea adevărurilor de credinţă, influenţa vechilor
paradigme clasice a fost evidentă. Motivele tematice şi stilurile filologice comune,
precum şi mulţimea elementelor morfologice şi stilistice care compun aşa-numitul
stil omiletic parenetic sau demonstrativ al retoricii clasice, se transferă şi se
adaptează în mod firesc la temele şi scopurile discursului engomiastic sau panegiric.
Contribuţia Părinţilor Capadocieni sub acest aspect a fost determinantă2.
în textele engomiastice ale Sf. Ioan Hrisostom sunt localizate toate trăsăturile
distinctive ale literaturii engomiastice creştine, ca şi diverse altele din cea clasică3.
Panegiricul clasic este orientat pe anumite evenimente şi realităţi confirmate
(verificate) prin experienţă. în mod contrar, în panegiricul creştin, omiletul descrie
de obicei o situaţie duhovnicească şi, prin urmare, nevăzută, care se află dincolo de
ceea ce este imediat sesizabil, de aceea şi provoacă de obicei suspiciunea sau, şi
obiecţia auditoriului. Astfel, principala preocupare a Sf. Ioan Hrisostom este de a-i
scoate pe ascultători din asuprirea simţurilor şi din relaxarea certitudinilor lor (chiar
şi în cazul minunii)4, şi să îi conducă la cunoaşterea unei lumi care există în
dimensiunea credinţei şi care este în mod direct legată de întrebările fundamentale
ale existenţei. Prin talentul său retoric, dar şi prin inventivitatea sa teologică, Sf. Ioan
Hrisostom obişnuieşte să incite cu curaj corzile profund sensibile ale vieţii sufleteşti
ale ascultătorilor săi, activând opţiuni morale şi educând (ilustrând) anumite
comportări capabile de a actualiza lumea spirituală a persoanelor vizate de acest
demers engomiastic.
Tactica concretă a Sf. Ioan Hrisostom se rezumă în fraza sa apoftegmatică:
„Cinstire aşadar a martirului, imitarea martirului”5, şi e prezentă într-o mulţime de
alte exemple care sunt invocate în Panegiricele sale6.

A. Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire: The Development of Christian Discourse,
University of California Press 1991, p. 5-13,47-88.
2 Pentru această problemă şi bibliografie generală vezi A. KouKoupa, H pqxopiKTi kcu Tţ
EKid.r|ciaaTucf| pr|xopiKf|. Aiaxpovucr| p£Â£rri,0eaaaXovitcr| 2003 kcu Av. K6XxaioD-NiKf|xa, &iXoĂâycog
Zqioovzeg, ©eaaaXoviKq 2005.
3 Harry Hubbell, «Chrysostom and Rhetoric», Classical Philology,19 (1924), p. 261-276- J.
L.Maxwell, Christianization and Communication in Late Antiquity: John Chrysostom and his
congre^ation in Antioch, Cambridge University Press 2006.
* EyKCbpiov eu; iov A7i6oxoXov riauXov, 4,1-3.
5 OpiXia eig Măpmpag, PG 50, 663.
6 Eu; rf]v âyiav pdpxupav neXayiav xrjv ev Âvnoxeux, EI1E 96, p. 96. Eiq tov âyiov pdpxupa
BapAxiâp, EI1E 96, p. 246. Cf. Eu; xouq ayioix; îidvxou;..., ELIE 62, p. 616-618. Eu; xqv ayîav pdpxupav
neXayiav xf]v ev Avxioxeia, EFIE 96, p. 96. Eu; xf]v âyiav pdpxupav fleXayiav xqv ev Avxioxsiqt, EHE
96, p. 96.
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3. De la demonstraţia discursului engomiastic clasic la acceptarea modului
de interpretare creştin al său
în Panegiricele patristice şi în mod deosebit cele ale Sf. Ioan Hrisostom,
discursul demonstrativ al retorilor naţionali, care lăuda calităţile umane şi viaţa
morală în lume, ca şi confirmare a unui model antropologico-filozofic7, se
transformă într-unul demonstrativ şi revelator al vieţii în Hristos8, potrivit textului
biblic „căci, eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am
răstignit împreună cu Hristos; şi nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi
viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit
şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine”9. întruparea şi învierea lui Hristos a revelat
adevărul deplin despre existenţa (Kax’ sucova) şi existenţa bună (k<x0’ opoicociv) a
omului10. în Panegiricele sale, Sf. Ioan Hrisostom descrie însuşirile umane ale
„eroilor” săi nu ca şi caracteristici funcţionale în mod autonom şi care conduc la o
(auto)îndreptăţire, ci ca aplicare a tipologiei antropologice pe care a revelat-o Hristos
şi ca dovadă a capacităţii omului de a o întrupa prin trăire11. Umanitatea lui Hristos
este adevărata icoană a omului, în timp ce învierea şi îndumnezeirea acesteia în
ipostasul Logosului este perfecţiunea scopului existenţei sale.
Viaţa persoanelor vizate de demersul engomiastic confirmă şi demonstrează
acest adevăr biblic şi bisericesc în cadrul istoriei, şi în mod deosebit în fazele
cruciale ale Iconomiei dumnezeieşti. în metoda sa demonstrativă, Sf. Ioan Hrisostom
foloseşte cu o deosebită îndemânare structurile şi instrumentele discursului
engomiastic naţional şi în mod deosebit „comparaţia”. Exemplul caracteristic îl
constituie comparaţia drepţilor Vechiului Testament cu Pavel. în ambele situaţii
avem două modele antropologice care în mod dinamic călăuzesc la starea de
dreptate-desăvârşire în cadrul anumitor contexte de viaţă12. Totuşi, calităţile umane
ale tipologiilor vechi-testamentare sunt descrise pe baza perspectivelor umanităţii de
dinainte de întrupare. Sunt mărginite la măsuri şi criterii umane şi indică
posibilitatea şi măsura perfecţiunii omului. De aceea şi starea lor de îndreptăţire
(dreptate) se fundamentează cu desăvârşire pe o conformare de tip exterior a omului
faţă de poruncile lui Dumnezeu, pe o ascultare oarbă faţă de voia Lui. Din punct de
vedere spaţiu-timp, exemplele antropologice ale Vechiului Testament au o
7 G. Beck, „H Pr|Topucf| tcov Bu^avnvcbv ©<; 8K<ppaau; tou Bu^avtivou Trveupatoq”, EE&ZJIQ, O',
(1965), p. 106-107- H.Hunger, «On the Imitation (Mipqau;) of Antiquity in the Byzantine Literature»,
DOP 23-24 (1969-1970), p. 17- 38. J. Leemans, Introduction, p. 22, 24-36 crco «Let us die that we may
live», London and New York 2003.
8 J. Leemans, «Martyr, Monk and Victor of paganism: An analysis of Basil of Caesarea’s
Panegyrical Sermon on Gordius” oxo More titan a memory: The discourse of Martyvdom and the
Construction of Christian Identity in the History of Christianity, ed. J. Leemans, Peeters 2005, p. 45-47.
9 Gal. 2, 19.20.
10 Eig Ecpeoiovg O/j. 1, PG 62, 12-16 • Eu; io PeveOXiov ion IcoTfipoq, PG 56, 389.
11 EyKdjpiov eu; tov Andarokov riauXov, 2,3-3,1- 6, 5-8.
12 EyK(bjiiov eu; tov ArcoaToXov riauXov, 1,2-15.
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dimensiune limitată şi sunt evaluate numai prin prisma viitoarei întrupări13. Din
contră, însă, în cazul lui Pavel, fundamentat pe evenimentul întrupării, Sf. Ioan
Hrisostom îmbogăţeşte paradigma antropologică, reuşind astfel să o elibereze de
încătuşările lumeşti. Astfel, paradigma lui Pavel, chiar dacă se integrează în cadrul
anumitor coordonate istorice, activează şi se mişcă într-o perspectivă meta-istorică şi
diacronică. Dinamica sa provine din harul Duhului Sfanţ, de care este învrednicit
Pavel, integrându-1 în Trupul înviat al lui Hristos14.
în acelaşi mod axiologic şi demonstrativ, Sf. Ioan Hrisostom întrebuinţează
comparaţia între drepţii Vechiului Testament şi modelele hristocentrice ale martirilor.
Aici, criteriul comparaţiei este în mod deosebit atitudinea în faţa morţii. în timp ce
teama de moarte e întâlnită chiar şi la personalităţile marcante ale spiritualităţii
vetero-testamentare, precum la Avraam, Ia Iacov, la Moise, la profetul Ilie, şi la Iov,
martirii au stat fără teamă în faţa morţii, fapt ce indică, potrivit Sf. Ioan Hrisostom,
depăşirea în Hristos a firii umane15. Importanţa teologică a anumitor aspecte din
lucrările hrisostomice constă, potrivit opiniei noastre, în faptul că aici persoanele
vizate de panegiric nu slujesc ca exemple morale ale unei vieţi evlavioase sau/şi
morţi eroice, ci dovezi palpabile ale unei „transformări” 16 ontologice, care
evidenţiază biruinţa iubirii răstignite, ca şi descoperire a vieţii celei adevărate. Pe
deasupra şi prin analogie, puterea voinţei lor şi fidelitatea lor faţă de Hristos slujeşte
în mod grăitor evenimentului învierii lui Hristos17. Aspectele antropologice ale
acestei transformări le vom analiza în următorul capitol.
4. Apostolul Pavel şi martirii ca tipologii antropologice
Panegiricele Sf. Ioan Hrisostom sunt clasificate în două categorii, pe
fundamentul coordonatelor de gândire şi analiză ale sale. în primul rând, cele care
se referă la martirii Bisericii, unde se descrie cu pregnanţă martiriul şi moartea
pentru Hristos ca şi dobândire a mântuirii. în al doilea rând, cele care se referă la
persoane biblice, unde predomină Panegiricele la Apostolul Pavel. în ultimele, Sf.
Ioan Hrisostom rezumă şi valorifică din punct de vedere teologic şi pastoral
aproape toate învăţăturile fundamentale despre Dumnezeu, despre om şi despre

13 Icodwou Xpi)aocrc6|iou, Tlepi EXeaţăpou xai eixxă xaidcov, PG 63, 526 e.
14 EyKtbpiov eu; iov AndoxoXov riauXov, 1, 1- 2, 7-10- EyKcbpiov eu; iov dytov lepopdpTupa
Iyvdtiov, PG 50, 587-588.
15 BA.. Eiq rag ăyiaq păpxvpaq Bepvixtjv /cai Ilpoodâxrjv napOevovq xai Aopvivav njv prjxspa
avxcdv, EI1E 96, p. 184-192. Cf. Eiq xd ăyiov Flâoxa, EPLE 96, p. 70-72. Despre superioritatea Noului
Testament faţă de cel Vechi sau a Chivotului şi a Bisericii la Sf. Ioan Hrisostom vezi Eiq xdv ăyiov
iepopăpwpa (Pcoxăv xai xaxă alpexixâ)v, EflE 96, p. 302. Mai amănunţit pe această temă vezi FI. Ap.
Ytpavnîq, «O Gdvatot; ara xpuaoaropiKd EyKcbjiia», cap. 2 (în curs de publicare).
16 Eiq răq ăyiaq păpmpaq Bepvixtjv xai Ilpoaăâxtjv jxapOevovq xai Aopvivav n)v prjxepa avxcdv,
EnE 96, p. 184. Cf. Eiq xd ăyiov năoxa, E11E 62, p. 82.
17 EyKCopiov eu; tov dyiov lepopdprupa Iyvduov, PG 50, 593-594.
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mântuire. Modelul antropologic al conducătorului politic, care de obicei
monopoliza interesul retoric al scriitorilor naţionali, în cazul literaturii
engomiastice creştine se îmbogăţeşte în chip dinamic prin constante (coordonate)
soteriologice care îmbibă mentalitatea şi comportamentul creştinilor antichităţii
posterioare, dar şi nevoile duhovniceşti ale vremii.
După cum cercetătorul Panegiricelor hrisostomice poate observa, persoana şi
lucrarea lui Pavel slujesc în cele mai multe cazuri drept modele de comparaţie şi
referinţă. Cei mai mulţi cercetători contemporani sunt de părere că Pavel slujeşte în
opera hrisostomică drept imagine arhetipală pe fundamentul căreia omul se
modelează după Hristos18. Această abordare ermineutică nu redă cu exactitate,
potrivit opiniei noastre, gândirea teologică a scriitorului antiohian. La Sf. Ioan
Hrisostom, persoana lui Pavel slujeşte drept exemplu de însuşire a darurilor
duhovniceşti, care la rândul lor conduc spre iubirea faţă de Hristos şi la asumarea
morţii pentru Acesta19. La nivel soteriologic, Sf. Ioan Hrisostom vede în persoana
Apostolului Pavel cea mai evidentă şi mai spectaculoasă interpretare a premisei
hristocentrice a mântuirii, din moment ce implică o intervenţie imediată şi personală
a lui Hristos în istorie20. în paranteză, subliniem că deşi prima comunitate fidelă a
ucenicilor îl recunoaşte pe Mângâietorul ca trimis de către însuşi Hristos, după
înalţarea Sa şi după Cincizecime, creştinii deja botezaţi experiează şi se maturizează
în iubirea faţă de Hristos şi în lucrarea mântuirii sub călăuzirea Duhului Sfânt21.
Sf. Ioan Hrisostom îl prezintă pe Pavel ca model de comentator, învăţător şi în
acelaşi timp de trăire în urmarea lui Hristos, adică exemplu antropologic şi nu
arhetip antropologic. Arhetip antropologic unic, consolidat şi desigur, fundamentat
din punct de vedere teologic rămâne însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat22. Acest
element de referinţă al învăţăturii Sf. Ioan Hrisostom, îl diferenţiază de
reprezentanţii vechii hristologii antropocentriste sau moral-raţionaliste antiohiene,
care nu vedeau în persoana lui Hristos decât un exemplu antropologic ce fusese ales
de către Dumnezeu, pentru ca prin intermediul acestuia omenirea să fie condusă spre
mântuire. Potrivit Sf. Ioan Hrisostom, Hristos rămâne Cuvântul lui Dumnezeu
întrupat, izvorul vieţii şi mântuirii pentru oameni, şi Apostolul Pavel cea mai clară

18 Vezi orientativ Margaret M. Mitchell, «The Archetypal Image: John Chrysostom's Portraits of
Paul», The Journal of Religion,Vo\. 75, No. 1. (Jan., 1995), p. 15-43.
19 EyKcbgiov eiq iov A7i6otoXov riauXov, 1, 5- 2, 10- 3, 1- 3,5- 3, 10. Eytccbpiov eu; iov dytov
lepopdprupa lyvdnov, PG 50, 589.
io Fapte 9,3 ş.a.
21 Vezi In. 14, 16-17, 26' 15, 26 16, 7. EyK(b|iiov eu; iov An6<no\ov FlauXov, 4,3 ■ 7,6-8- 4, 20.
EyKthpiov eu; iov dyiov lepogdpiupa lyvdnov, PG 50, 587-588. Icodwou Xpuaoaidpoo, Tlepi
EAeaCăf)ov tcai eiaă naidcov, PG 63, 529-530.
"2Acest punct de vedere constituie o constantă a întregii antropologii patristice. Vezi n. NâXXcu;,
Zcbov Oeovpevov. npoojtmceq yia pia op66So$j Kamvorjarj rou avOpconov, AOrjva21981, p. 35-45.
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„icoană” umană a „Icoanei”23 divino-umane sau modelul antropologic şi în acelaşi
timp interpretarea aplicată şi exemplul acestei soteriologii hristocentrice24 .
Lăudându-1 pe Pavel dar şi pe martiri ca exemple preţioase „de reuşită” a mântuirii25
şi în acelaşi timp ca exponenţi autentici ai vieţii în Hristos, Sf. Ioan Hrisostom îşi
exprimă părerea că prezenţa sfinţilor implică o continuă revelare a lui Dumnezeu în
lume26.
în acest fel, Sf. Ioan Hrisostom rămâne exponentul unui realism biblic, care
înţelege şi integrează mântuirea nu într-un spaţiu impersonal, lipsit de istoricitate sau
ideatic, ci în cadrul istoriei, în structurile acesteia şi întotdeauna în dimensiunea
anumitor însuşiri şi calităţi care definesc sintagma biblică „după chipul” (lui
Dumnezeu). Această mărturisire valoroasă a Sf. Ioan Hrisostom, care revine în
continuu în Cuvintele sale engomiastice se fundamentează şi se adevereşte prin viaţa
lui Pavel şi prin moartea eroilor martiri ai credinţei. Astfel, mântuirea nu e
circumscrisă unei lumi spirituale de provenienţă platonică, de exemplu, cu toate că
sufletul rămâne factorul esenţial în periplul spiritual al omului. Sfinţii, ca şi imitatori
ai exemplului veşnic şi unic divino-uman sunt prin harul Duhului Sfanţ mijlocitori
autentici27, care atenuează distanţa ontologică şi morală dintre lumea stricăcioasă şi
veşnicia cerească. în mod sinecdotic, constituie modele vrednice de urmat pentru
comunitatea credincioşilor. Importanţa deosebită din punct de vedere teologic a
acestor modele constă în faptul că depăşesc dimensiunile unei utilităţi moralraţionaliste, întruchipând în istorie o hristologie hristocentrică aplicată şi de aceea
confirmată prin trăire.
Desigur, această soteriologie aplicată a Sf. Ioan Hrisostom cuprinde un
dinamism eshatologic, mai curând nepotrivit autorităţilor „lumeşti” ale Şcolii
antiohiene. Sf. Ioan Hrisostom accentuează că nimic idilic nu există în trecut, prin
urmare nu e nevoie de vreo întoarcere la perfecţiune, şi că toate se mişcă (se
îndreaptă) spre viitor, pe fundamentul unui prezent exigent. Pavel şi în general sfinţii
descoperă prin viaţa lor caracteristicile autentice ale firii umane, puterea dorinţei şi,
cel mai important, atotputernicia şi pronia lui Dumnezeu, care zădărniceşte toate cele
câte oamenii le fac adesea împotriva planului Iconomiei dumnezeieşti28.
23 Vezi flpiy£vouq, Kaxâ KeXaov, 6, 36: PG 11, 1393. M. A0avacriou, Kaxă EXXrjvcov, 2: PG 25, 8.
şi Ico. Xpuooaidpoi), Eiq xtjv npoq KoAoooaeiq, 8, 2: PG 62, 353. Cf. IX NâAXcu;, Zcbov deovpevov, op.
cit., p. 23, notele 12-13.
24 Al treilea Panegiric al Sf. Ioan Hrisostom este dedicat apărării acestei orientări hristologice a
sfinţilor. Eyiccbpiov eu; iov Ati6cttoA.ov riauXov, 3.
25 EyKcbfJiov eiq xov ăyiov wpopăpxvpa Iyvăxiov, PG 50, 587, 591-592, 594-596.
26 Vezi orientativ Eiq păpxvpaq. Aoyoq B‘ , în colecţia EXX^vei; riaiâpEc; iry; Eiad-iialcu; [în
continuare EFIE] 62, ©eaoaXovuai 1984, p. 578-580, Eiq xov pâpxvpav ’IovAiavâv, EI1E 96,
0eaaaXovi*cn 1989, p. 228. Eiq xfjv âcyiav peyoXopăpxvpa Apooida tcai eiq xd pepvrjaOcu Oavăxoo, EI1E
96, p. 318. Mai multe despre ideea prezenţei lucrării lui Dumnezeu (a actualizării lui Dumnezeu) prin
sfinţi vezi navayubiTi? Ap. Ytpavnîq, «O Gdvaio; crra xp^aoaropucd Eyictbpia», op. cit., cap. 3.
27 Cf. EyKcnpiov eu; iov AndatoXov riauXov, 1,1 • 2, l.
28 Cf. Eyictbpiov eu; iov A;i6otoXov nauXov, 4.
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Sf. Ioan Hrisostom realizează o dublă analiză a modelului antropologic pe care1 întruchipează martirii şi Pavel, fără ca aceasta să însemne că creează sau propune
un model static regulamentar. Pe de-o parte, insistă asupra a ceea ce am numi
persoană-stare sufletească-însuşiri ale sfinţilor29, dorind să reliefeze puterea dorinţei
umane în acceptul omului faţă de chemarea mântuitoare a lui Dumnezeu. Pe de altă
parte evidenţiază, ca şi demers diacronic al păstorilor şi păstoriţilor, actualizarea
caracteristicilor acestora (ale sfinţilor), în viaţa, activitatea şi exemplul lor în cadrul
unui context istoric foarte agitat. Ajutătorul, sprijinitorul şi iniţiatorul acestei
actualizări este însuşi Dumnezeu, care îi şi îndrumă pe aleşii Săi în slujirea planului
Său de mântuire. Doar în cadrul acestor parametrii este posibil, potrivit Sf. Ioan
Hrisostom, să fie preţuită şi evaluată calitatea virtuţilor şi importanţa faptelor lui
Pavel şi ale martirilor. în caz diferit, şi pe fundamentul judecăţilor antropocentrice,
cele mai multe elemente din cuvântările sfinţilor, din alegerile lor şi din viaţa lor ni
se dovedesc imposibil de explicat sau/şi iraţionale30.
Motivele sau modelele engomiastice demne de urmat cunosc ca început şi
sfârşit al lor viaţa veşnică, din această raţiune se fac trimiteri la surse aghiografice,
pe care Sf. Ioan Hrisostom le analizează îndeosebi sub aspect teologic şi mai puţin
moral sau al vieţii de virtute31. Motivele acestea exprimă în mod direct faptul că
prezentarea şi înfăţişarea activă a virtuţii este analogică şi dependentă de relaţia
omului cu atotştiutorul său Creator şi, desigur, de o traiectorie dinamică şi
progresivă, care porneşte de la Drepţii Vechiului Testament şi îşi atinge plinătatea în
umanitatea lui Hristos revelată şi trăită în acelaşi timp în chip eshatologic32. Această
confirmare este în mod clar orientată nu spre o perspectivă istorică a îndreptăţirii
(justificării), care de obicei acţionează în detrimentul arhetipului vizat de panegiric,
cât şi a unei mântuiri eshatologice şi metaistorice în Hristos. Sensurile bucuriei,
plăcerii şi recunoaşterii sociale se inversează şi sunt recunoscute nu în cinstirile şi în
recepţiile lumeşti, ci în martiriu şi în suferinţe după modelul morţii prin răstignire a
Izbăvitorului lumii33. De aceea, Sf. Ioan Hrisostom înţelege activitatea lui Pavel şi a
martirilor ca rod distinct sau ramură a pomului mântuitor al Crucii34.

29 Descriind relaţionarea sau participarea activă a sfântului la mântuirea în Hristos aminteşte
bunăvoinţa, credinţă neînfricată, voinţă puternică sau/şi dorinţă arzătoare pentru martiriu. Vezi orientativ
Eig rrjv ayiav pâprvpav IJeXayiav, EF1E 96, p. 86. Cf. Aoyog 2 şi 4.19-20, 5.3.
30 BX. I Cor 1,23 ş. a. Cf. Aâyog 4.15-18.
31 Caracteristică este analiza Sf. Ioan Hrisostom la martiriul Macabeilor. Icodwou Xpuooordpou,
IJepi EteaCppov nai emă naiâcov, PG 63, 526-529 e.
32 Sf. Ioan Hrisostom acceptă în acest punct concepţiile despre atotputernicia lui Dumnezeu din
Epistola către Diognet. Cf. H. Marcou, A Diognete, SC 33,21965.
33 Itodwou Xpuoooropou, IJepi EXeaţăpou nai enxâ naiâcov, PG 63, 528-529.
34 Eig râg âyiaq păprvpag Bepvinrjv nai IIpoaâoKrjv napOkvovq nai Aopvivav rr)v prjrepa avrcbv,
EFIE 96, o. 182. Cf. şi cuvântărilor engomiastice la Sfântul Apostol Pavel, EyKtbpiov eu; tov ATtocrcoXov
riauXov, 4, 9-14-6, 12 şi 7, 1 . De asemenea Icodwou Xpuaoatdpou, IJepi EXeaCăpoo nai emâ naiâcov,
PG 63, 529.
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5. Extensiuni antropologice şi interpolări aghiologice
Ca şi credincios militant şi în acelaşi timp păstor, Sf. Ioan Gură de Aur îşi
întocmeşte de obicei discursurile sale engomiastice pe o coordonată extrem de
importantă: sfinţenia. Sfinţenia constă, potrivit Sf. Ioan Gură de Aur, din două
elemente: „exactitate dogmatică” şi „trăire filosofică” (evident, în sensul în care
Părinţii înţelegeau filozofia, ca şi iubire de înţelepciune)35. în această dublă definire
apoftegmatică, concentrează Sf. Ioan Gură de Aur concepţia sau sinteza aghiologică
care se realizează în vremea sa şi care în mod inevitabil străbate Cuvântările sale
engomiastice.
După cum am văzut în primul capitol al prezentului studiu, Panegiricele
hrisostomice presupun, dar şi depăşesc îndemnul la imitare, de vreme ce scopul lor
nu e exemplul „eroului” clasic sau „al omului virtuos”. Modelul precreştin
antropologic, deopotrivă al eroului şi al filozofului dăinuie după izbânda
creştinismului metamorfozat în două noi tipologii dinamice: în primul rând, aceea a
martirului, şi în al doilea rând, a ascetului experimentat. Tipologia martirică implică
curaj, îndrăzneală şi lipsă de frică în faţa violenţei, a durerii şi a morţii36, de aceea şi
martirul întruchipează într-un mod şi mai radical, mai combativ şi mai minunat
expresia eroismului creştin.
După sfârşitul persecuţiilor, deşi profund orientată pe tipologia theantropică a
lui Iisus, va căuta noi modalităţi de exprimare a idealului ei antropologic, modalităţi
capabile să corespundă nevoilor duhovniceşti deosebite sau pericolelor spirituale pe
care le-a întâmpinat perioada constantiniană. La antipodul, aşadar, al relaxării
generale care a urmat recunoaşterii credinţei creştine drept element constitutiv al
ideologiei imperiale şi politice, se plasează dimensiunea nevoitoare a monahismului,
care a constituit fondul în ceea ce priveşte ivirea unei noi tipologii antropologice
creştine dinamice. Monahul, ascetul şi bătrânul înţelept ( o yepovra<;), vor întrupa o
altă tipologie ideatică, care se distinge prin ascetismul extrem, fundamentarea pe
constante biblice şi pe înţelepciunea experienţei duhovniceşti. în acest fel, ascetul
întruchipează interpretarea filozofului antichităţii.
Panegiricele hrisostomice par să ilustreze sau să întărească semnificativ această
sinteză aghiologică. Panegiricele la martiri actualizează, aşadar, exemplul eroilor
credinţei, slujind îndrumarea pastorală şi consolidarea morală a credincioşilor37.
35 Icodwoi) Xpuoocrtdpou, Eiqxovq 'FaXpovq, PG 55,462. Cf. Eiq Ecpsaiovq, OpiXia 1, 1-2: PG 62,
9 şi 12.
36 «Slăbiciunea (neputinţa) se datora firii lor şi nu constituie acuzare a intenţiei lor. Dumnezeu a vrut
atunci ca moartea să fie înspăimântătoare, pentru a arăta în continuare măreţia harului. A vrut ca aceasta
(moartea) să fie înspăimântătoare, deoarece constituia martiriu (suferinţă). De aceea, nu a vrut să dispară
ameninţarea condamnării (suferinţei), pentru a nu deveni oamenii în continuare şi mai indolenţi (nepăsători).
Să rămână, zice, hotărârea, pentru a-i speria şi înţelepţi pe aceştia »: Aoyoq eyKcopiooxiKoq eiq xag ayiag
păpxvpag BepviKtjv kcu npooâoKtjv napdtvouq Kai Aopvîvav xr/v prjzspa auxcbv, EI1E 137, p. 193.
37 Desigur, în anumite puncte ale respectivelor Panegirice, perspectiva moralizatoare a Sfanţului
Ioan Hrisostom explică izbândele martirice ca şi pârghie de constrângere a bunăvoinţei celei
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Cuvântările la Apostolul Pavel par să descrie un ascet şi un părinte (yepovxa)
experimentat, care stăpâneşte aproape toate virtuţile pe care le-a reliefat literatura
ascetică ulterioară38.
Fundamentul şi punctul culminant însă al acestei sinteze antropologice şi
aghiologice rămâne iubirea faţă de Hristos. E aceeaşi iubire care îi face capabili pe
martiri de a întâmpina cu bărbăţie moartea, şi pe monahi de a-şi asuma pe viaţă o
moarte a voinţei proprii. Şi e aceeaşi iubire, cea care constituie potrivit Sf. Ioan Gură
de Aur, elementul unic ce evidenţiază în mod clar înrudirea dintre om şi Dumnezeu39.
6. Concluzii
Cercetarea Panegiricelor hrisostomice dezvăluie faptul că alcătuitorul lor nu a
fost un teoretician al vieţii duhovniceşti, ci un păstor al faptei. Sf. Ioan Gură de Aur
a încercat şi a reuşit să-i scoată în evidenţă pe susţinătorii şi protagoniştii anumitor
acţiuni drept exemple aplicate de credinţă creştină şi experienţă cu referire la
mântuire. Astfel, potrivit acestui Părinte inspirat, concepţia eclesială în legătură cu
cunoaşterea Iui Dumnezeu, sfinţenia personală şi mântuirea nu sunt în chip teoretic
postulate silogistice sau concepţii teoretice, ci produs sau reuşită a ascezei personale
şi experienţei liturgice.
Constatările de mai sus le adevereşte încercarea coordonată şi statornică a Sf.
Ioan Gură de Aur de a-şi însuşi şi de a adeveri prin trăire harismele eroilor săi şi, în
special, ale dragului său Apostol al neamurilor . Astfel, încât, mulţimea elementelor
duhovniceşti distinctive şi rolurile pe care le atribuie Sf. Ioan Hrisostom sfinţilor
panegiricelor sale, precum acela al ascetului sever şi al monahului harismatic, a
misionarului şi a predicatorului înflăcărat, a martirului erou, a păstorului bisericesc
şi a conducătorului ideal, să corespundă de asemenea staturii, misiunii şi disponibi
lităţii a însuşi celui vizat de panegiric.

The Applied Soteriology in the patristic encomiums. The case of Saint John
Chrysostom. The subject which we selected for this convention abuts on a wider
study regarding to the role of the encomiums in the Church and the expediency that
were called to serve by the theological priorities of their auters. The study brings out
dumnezeieşti. Pentru «contrareacţiile aghiologice» ale acestei perspective vezi n. Ap. Ytpavnîq, «O
Odvaxoc axa xpuooaxopiKd EyKcbpia», op. cit., 3.
38 Semnificativ este faptul că Sf. Ioan Hrisostom atribuie Apostolului Pavel virtuţile nepătimirii şi
ale înţelepciunii ca şi căi de cunoaştere a lui Dumnezeu, şi a mortificării de bunăvoie a grijii trupeşti ca
mijloace de depăşire ale individualităţii de dragul unităţii bisericeşti.. Vezi Eyiccbţuov eu; xov ArcdoxoXov
riauXov, 1,3, 5-6, 8-9- 2,7 şi 5, 4-5.
39 EyKcbţuov eu; xov ArtdaxoXov riauXov, 4, 1, Sources Chretiennes, SSC 300. Cf. A6yo<;
eyKGjţuaaxiKdt; eu; xou; ayicu; pdpxupcu; Bepviioţv Kai npoaSdKTţv napOevoui; kcu Aopvivav xr[v ptţxăpa
auxâv, EriE 96, p. 217‘ Eu; pdpxupcu;, OpiXia B', EI1E 62, p. 581.
40 Eyicâţuov eu; xov Ati6oxoXov flauXov, 6,12 .
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the fundamental moral choices and the wider walk of life of the praising
hagiological models, which serve and function as vehicles of the theological
patristic thought. In the encomiums are reversed all the saving clauses and the
exegetical ambiguities in terms of the study of salvation (soteriology), which belike
to emerge from the perusal of the residue Church Father's work. The units of this
disquisition correspond with equal in number criticai readings or with levels of
treatment of the chrysostomic encomiums. lnitially we brand the especial
philological aspects that frame this particular philologic type as well as the
apodictic or theological character that assumes in Christian literature. Then, is
presented the way wherewith Chrysostom elects the praising persons as historical
patterns of applied soteriology and, finally, are pointed out the anthropological
extensions and the hagiological investments of the subject, which reflect the
particular intellectual demands of the historical period at which Chtysostom acted.
The study of the chrysostomic encomiums reveals that their author was not an
armchair of contemplative gaze but a shepherd of action. Chtysostom tried and
achieved to accentuate the inspirators and protagonists of these particular wor/cs as
applied examples of Christian faith and experience about the salvation. Thus, in
accordance with the inspired Church Father, the ecclesiastical faith referring to the
knowledge of God, the personal benediction and the salvation, is not theoretical
syllogistic rank or notional arrest but product and achievement ofpersonal ascesis
and liturgical experience. The foregoing ascertainments confirm the brisk and
permanent effort of Chtysostom to impropriate and verify empirically the endearing
qualities of his heroes and, mainly, his beloved Apostle of Nations. So the various
spiritual traits and parts that attributes Chrysostom to the praising Saints, as the
ironbound exercitant and charismatic monk, the perfervid missionary and preacher,
the heroic martyr, the ideal ecclesiastical shepherd and leader, must equally also
attributed to the physiognomy, the mission and the offer of the praiser himself.

Actualitatea omiliilor hrisostomice
la epistolele pauline
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin BĂJĂU

Introducere. Sfanţul Ioan Gură de Aur, cel mai de seamă reprezentant al şcolii
exegetice biblice din Antiohia, a tâlcuit Sfânta Scriptură clar şi tradiţional, ştiinţific,
dând cuvintelor o interpretare gramaticală şi istorică, combătând extrema alegoris
mului alexandrin şi urmând calea de mijloc a interpretării. Cea mai mare parte a ac
tivităţii sale s-a desfăşurat în Antiohia, această metropolă a creştinătăţii răsăritene.
Acolo întâlnim pentru prima dată numele de creştin, care era atribuit celor ce urmau
învăţăturile Domnului. In Antiohia, şcoala creştină se afirmă la sfârşitul veacului al
III-lea, luptând contra ereticilor gnostici, arieni şi apolinarişti, lucrând mai mult pen
tru tâlcuirea Scripturii, adică în exegeza biblică. Vorbind de şcoala antiohiană, nu
restrângem înţelesul ei la o şcoală cu profesori şi elevi, ci înţelegem gruparea ierarhi
lor ortodocşi din jurul Antiohiei, care au tâlcuit Scriptura în sens literar. Dar repre
zentanţii aceştia dau caracterul unei şcoli biblice adevărate, creând un curent nou, ce
va influenţa întreaga Biserică1.
Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă adeseori pe creştinii cărora se adresează ca
ei să nu rămână doar la explicaţiile pe care le primesc în decursul celor câteva ore de
şedere în biserică, ci să meargă acasă şi, luând exemplarul Scripturii, ce nu trebuie să
lipsească din nici o locuinţă de creştin, să parcurgă din nou textul auzit în lăcaşul
sfanţ, reamintindu-şi cele rostite de preot. Prin lectura aceasta, ce trebuie să devină o
obişnuinţă, vor putea să reţină încă şi ideile cele mai dificile. Neîntrecutul păstor de
suflete s-a străduit să îi convingă pe toţi că, după primirea botezului, cea dintâi dato
rie a fiecărui creştin este aceea de a cunoaşte temeinic Sfânta Scriptură, fiindcă ci
tind-o şi înţelegând-o, ei aveau la îndemână un mijloc puternic pentru salvarea pro
priilor suflete. Cât despre cei care aduceau ca motiv, pentru lipsa lor de lectură bibli
că, mulţimea ocupaţiilor, le atrage atenţia că sunt prea preocupaţi de griji trecătoare
şi nu acordă prioritate lucrurilor cu adevărat importante şi veşnice. Lipsa timpului nu
poate fi o scuză, ca şi lipsa unui exemplar al Scripturii. în fine, nici greutatea înţele
gerii textului nu este o piedică de netrecut2. Toate aceste motivaţii se regăsesc în
1 Pr. Dr. Mihail Bulacu, Şcoala exegetică biblică din Antiohia, Bucureşti, 1931, p. 10, 13, 16,20.
2 Ibidem, p. 27-28.
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comportamentul omului modem, al creştinului zilelor noastre. Mustrările pe care
Sfanţul Ioan Gură de Aur le adresează au poate în prezent o arie şi mai largă de des
tinatari. Necunoaşterea Scripturilor are ca urmare înmulţirea ereziilor, dar şi pierde
rea mântuirii, datorită unei vieţi pline de păcate3.
Marele Ierarh nu înţelege să identifice cunoaşterea Scripturii de către creştini
cu o simplă lectură, separată de biserică, cu diferitele înţelesuri la care poate ajunge
fiecare, ci subliniază cunoaşterea pe care numai Biserica o poate da, ca una ce este
singura împuternicită în această lucrare. Este la fel de actuală concepţia sa despre
citirea şi ascultarea Scripturii de orice creştin, dar şi despre interpretarea ei doar în
legătură cu biserica, ierarhia bisericească şi amvonul. Fiindcă acolo găsim dreptarul
adevărului şi tradiţia4.
în exegeza hrisostomică, cuvintele scripturistice nu sunt luate separat de alte
cunoştinţe, de care autorul ţine cont (timpul scrierii, autorul, cele care preced totul
şi cele care urmează). Cauzele, locurile, persoanele şi celelalte sunt factori esenţi
ali în interpretare. Viaţa şi obiceiurile, geografia Ţării Sfinte, împrejurările scrieri
lor şi celelalte sunt cunoştinţe indispensabile şi dovada realismului de care dă do
vadă Sfanţul Părinte. El vede în lucrarea sa un studiu serios, ce presupune cunoş
tinţe şi competenţă5.
Exegeza hrisostomică se caracterizează prin măsură şi disciplină. De aceea, uti
lizarea argumentelor patristice luate din opera Sfanţului Părinte poate fi făcută cu
toată încrederea privind ortodoxia lor. în omilii, îi îndeamnă pe creştini ca, luând
duminica de dimineaţă Sfânta Scriptură, să citească pericopa evenghelică a zilei ace
leia, să o cerceteze cu atenţie şi apoi să asculte predica preotului. în acest mod, preo
tul va avea o lucrare mai lesne de împlinit, când ascultătorii săi au o idee asupra ce
lor pe care le va expune6. Principiul şcolii antiohiene vizează aşadar popularizarea
interpretării biblice, însă şi menţinerea legăturii neîncetate cu amvonul tâlcuitor.
Asemenea Sfinţilor Părinţi Capadocieni, Sfântul Ioan Gură de Aur a admis in
spiraţia Sfintei Scripturi în întregime, fără a o extinde la expresii, cuvinte şi litere, ea
însemnând înrâurirea Sfântului Duh de a păzi pe scriitorii biblici de rătăcire. Şcoala
antiohiană a făcut tâlcuirea, căutând mai întâi sensul literal-istoric-gramatical şi nu
mai după aceea, dacă el exista, sensul alegoric-tipologic. Metoda aceasta a influenţat
şi pe Sfinţii Părinţi Capadocieni. S-a acordat textelor interpretate sensul potrivit,
eliminând arbitrariul. Marele Ierarh a vrut să afle ideea sau sensul în însăşi însemna3 Erezia este văzută de Sfântul Ioan Gură de Aur ca un abuz în utilizarea Scripturii, a cuvintelor ei
şi a ideilor pe care le cuprind, prin îndepărtarea de adevăr. Moderaţia de care dau dovadă lucrările Mare
lui Părinte bisericesc a înlăturat aceste erori.
4 Tâlcuirea hrisostomică este mereu în consens cu tradiţia. Adeseori este repetat cuvântul Sfântu
lui Apostol Pavel către Corinteni: „Vă laud, fraţilor, că de toate ale mele vă aduceţi aminte şi ţineţi cele
ce v-am predat, aşa cum vi le-am încredinţat” (/ Co 11, 12). Actualitatea exegezei hrisostomice, în spiri
tul şcolii antiohiene, vine deci şi din aceea că ea a apreciat tradiţia, alături de cuvântul scris al Scripturii.
5 Pr. Dr. Mihail Bulacu, op. cit., p. 38.
6 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia //, PG. 59, col. 77.
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rea cuvântului, iar nu în simboluri. A plecat de la versetele biblice şi s-a folosit de
cunoştinţele lui bogate de filologie, geografie, arheologie etc. A considerat însă că
este obligaţia exegetului de a interpreta alegoriile, acolo unde ele există, fără a abuza
de metodă, ca alexandrinii. Sensul numit alegoric, spiritual, tipologic, sau mistic nu
este aşadar exclus7. Sfanţul Părinte atrage atenţia că unele locuri din Scriptură trebu
ie să fie tâlcuite atât literar, cât şi tipologic. Aşa de pildă, jertfirea lui Isaac de către
Avraam este pe de o parte un eveniment istoric din Vechiul Testament, deci trebuie
să tâlcuim acel verset literar-istoric, însă este şi tip al Jertfei Mântuitorului pe cruce,
dacă tâlcuim tipologic, alegoric8.
Preocupările Sfântului Ioan Gură de Aur pentru tâlcuirea Sfintei Scripturi se
regăsesc într-o operă vastă, impresionantă şi actuală. Ea este oglinda strădaniei
constante de a face pe creştini să cunoască în profunzime cuvântul lui Dumnezeu.
Nu întreaga operă hrisostomică s-a păstrat, nu toate lucrările sale au ajuns până la
noi. Cele cuprinse în colecţia J.P. Migne9, şi care constituie obiectul prezentului stu
diu10, sunt: Omilii la Romani (32 omilii, în PG 60, col. 391-682); Omilii la I Corin7 Tipul reprezintă realitatea istorică, având corespondentul într-un anti-tip, adică reprezentarea unui
model în Noul Testament. Substratul istoric al tipului are deci o realizare ulterioară. Tâlcuind prima Epis
tolă către Corinteni, Sfanţul Ioan Gură de Aur vede trecerea evreilor prin Marea Roşie ca pe tip al botezului
creştin - Idem, Omilii la Epistola I către Corinteni, PG 61, col. 247. Raportul tip-antitip este cel dintre
figură şi realitate, fără opoziţie între ele. Mana dată evreilor în pustiu este chipul Sfintei Euharistii.
8 Idem, Omilii la psalmi, PG 65, col. 209.
9 Prescurtări folosite pentru lucrările Sfanţului Ioan Gură de Aur: PG - colecţia J.P. Migne,
Patrologia Graeca (prescurtare urmată de nr. volumului, cu indicarea coloanei, prescurtat col.); La
Romani - Omilii la Epistola către Romani; La I Corinteni - Tălcuire la Epistola I către Corinte
ni; La II Corinteni - Omilii la II Corinteni; La Galaleni - Explicarea Epistolei către Galateni; La
Efeseni - Explicarea Epistolei către Efeseni; La Filipeni - Explicarea Epistolei către Filipeni; La
Coloseni - Explicarea Epistolei către Coloseni; La I Tesaloniceni - Explicarea Epistolei I către
Tesaloniceni: La II Tesaloniceni - Explicarea Epistolei II către Tesaloniceni; La I Timotei - Ex
plicarea Epistolei I către Timotei; La II Timotei - Explicarea Epistolei a Il-a către Timotei; La
Tit - Explicarea Epistolei către Tit; La Filimon - Explicarea Epistolei către Filimon; La Evrei Comentariu la Evrei.
10 Traduceri în limba română ale omiliilor hrisostomice la epistolele pauline: Omilii la Ro
mani, trad. de Arhim. Theodosie Atanasiu, Bucureşti, 1906, reeditare în trad. de Cezar Păvălaşcu
şi Cristian Untea, Editura Christiana, Bucureşti, 2005; Comentariile sau Explicarea Epistolei I
către Corinteni, trad. de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti 1908, reeditare în trad. de Con
stantin Făgeţan, Editura Ortodoxă, Alexandria, 2005; Omilii la II Corinteni, trad. de Teodosie
Ploieşteanul, Bucureşti, 1910; Comentariile sau Explicarea Epistolei către Galateni, de Arhim.
Teodosie Atanasiu, Iaşi, 1901; Comentariile sau Explicarea Epistolei către Efeseni, trad. de
Arhim. Teodosie Athanasiu, Iaşi, 1902; Comentariile sau explicarea Epistolei către Filipeni, trad.
de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti; Comentariile sau Explicarea Epistolei către Coloseni,
trad. de Arhim. Teodosie Atanasiu, Bucureşti, 1905; Comentariile sau Explicarea Epistolei I că
tre Tesaloniceni, trad. de Arhim. Teodosie Atanasiu, Bucureşti, 1905; Comentariile sau Explica
rea Epistolei II către Tesaloniceni, trad. de Arhim. Teodosie Atanasiu, Bucureşti, 1905; Comen
tariul sau Explicarea Epistolei I către Timotei, trad. de Ep. Teodosie Ploieşteanul, Bucureşti,
1911; Comentariile sau Explicarea Epistolei a Il-a către Timotei, trad. de Ep. Teodosie Ploieş
teanul, Bucureşti, 1911; Comentariile sau Explicarea Epistolei către TU, trad. de Ep. Teodosie
Ploieşteanul, Bucureşti, 1911; Comentariile sau Explicarea Epistolei către Filimon, trad. de Ep.
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teni (44 omilii, în PG 61, col. 11-382); Omilii la II Corinteni (30 omilii, în PG 61,
col. 381-610); Omilii la Efeseni (24 omilii, în PG 62, col. 9-176); Omilii la Filipeni
(15 omilii, în PG 62, col. 177-298); Omilii la Coloseni (12 omilii, în PG 62, col.
299-392); Omilii la I Tesaloniceni (11 omilii, în PG 62, col. 391-468); Omilii la II
Tesaloniceni (5 omilii, în PG 62, col. 467-500); Omilii la I Timotei (18 omilii, în PG
62, col. 501-600); Omilii la II Timotei (10 omilii, în PG 62, col. 599-662); Omilii la
Tit (6 omilii, în PG 62, col. 663-700); Omilii la Filimon (3 omilii, în PG 62, col.
701-720); Omilii la Evrei (34 omilii, în PG 63, col. 13-236).
Rolul Sfintei Scripturi în educaţie. Lucrarea învăţătorească a Sfanţului Ioan
Gură de Aur se fundamentează pe tâlcuirea, pe înţelegerea Sfintei Scripturi şi pe
aplicarea în viaţă a învăţăturilor ei. In Scriptură, a descoperit bogăţia cuvântului re
velat, predicat în biserică, în cadrul cultului divin. Se poate spune că omiliile
hrisostomice devin mijlocul principal de împlinire a misiunii sale de păstor de sufle
te. Tâlcuind cărţile Noului Testament, Sfanţul Părinte arată neîntrecutul folos al lu
crării sale şi roadele minunate ale acestei „livezi divine”. Descoperim în cuvântările
sale „sentimentul curatei bucurii”, pe care îl aduce ascultătorilor. Acest sentiment se
continuă şi după plecarea din lăcaşul sfânt, prin lectura Scripturii acasă. Fiindcă în
lectura ei de către credincioşi, autorul vede un mijloc puternic de a salva sufletele11.
Fiecare creştin este îndemnat să aibă în casa lui un exemplar al Sfintei Scrip
turi, chiar şi aceia care sunt mai săraci. Desigur, nu toţi creştinii pot să înţeleagă une
le dintre textele mai dificile. Tâlcuirea se face numai în biserică, de către ierarhie,
care are acest drept. Sfântul Părinte însuşi este un neegalat îndrumător al păstoriţilor
în citirea cu folos a Scripturii, reaşezând-o în drepturile ei de călăuzitoare a credinci
oşilor12. Autorul recunoaşte dreptul pe care îl are credinciosul de a citi Sfânta Scrip
tură individual, dar reaminteşte totodată îndatorirea de a păstra legătura cu ierarhia
bisericească, singura în măsură să ofere şi tâlcuirea cuvântului lui Dumnezeu, aceas
tă comoară de mult preţ13.
O atitudine hotărâtă are Sfântul Ioan Gură de Aur faţă de cei care căutau diver
se motive ca să îşi justifice lipsa de interes faţă de citirea Scripturii. Unii vorbeau
despre grijile casnice, despre copii, de pildă. Tuturor le atrage însă atenţia că „de la
necunoştinţa Sfintei Scripturi izvorăsc mii de rele” şi necazuri, păcătuind. Citirea
Scripturilor nu reprezintă doar o îndatorire a monahilor, ci a tuturor, inclusiv a celor
care au familie. Fiindcă pentru Noe, de pildă, familia nu a fost o piedică în calea vir-

Teodosie Ploieşteanul, Bucureşti, 1911; Comentariu la Evrei, trad. de Ep. Teodosie Athanasiu,
Bucureşti, 1923.
11 Pr. Dr. Mihail Bulacu, op. cit., p. 26-27.
12 Pr. Teodor Baba, „Opera exegetică a Sfanţului Ioan Gură de Aur”, MB XXXVIII (1988), nr. 4,
p. 33-34.
13 Arhimandrit Veniamin Micle, „Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliile Sfântului
Ioan Gură de Aur”, O XXXII (1980) nr. 2, p. 275.
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tuţii14. Lectura cere o minte trează, pentru a nu trece cu uşurinţă peste pagini şi pen
tru a descoperi bogăţia lor nepreţuită. Citirea repetată a fragmentelor mai dificile
uşurează înţelegerea, ca şi ajutorul harului divin şi sfatul celor mai învăţaţi.
Mijloacele de educare a creştinilor. Din toate omiliile Sfanţului Ioan Gură de
Aur la epistolele Apostolului neamurilor reiese grija neostenită şi preocuparea con
stantă, permanentă, pentru educarea păstoriţilor săi şi pentru zidirea lor sufletească,
pentru îndreptarea, sfinţirea şi mântuirea lor. îl vedem pe Marele Ierarh străduinduse să îndrepte sufletele ascultătorilor spre Dumnezeu, ajutat neîncetat de harul său şi
de o pregătire pe măsura slujirii pe care o îndeplinea. îl vedem aplecându-se cu grijă
de părinte asupra fiecărui suflet creştin în parte, lucrând pentru desăvârşirea lui. Gă
sim în opera hrisostomică preţioase informaţii de pedagogie creştină, vizând princi
piile, mijloacele şi modalităţile de educaţie, care rămân şi pentru dascălii creştini ai
zilelor noastre la fel de actuale şi eficiente15.
Un prim mijloc de educaţie, pe larg folosit, este exemplul, recomandat pentru
creştinii de toate vârstele şi aflaţi la oricare dintre nivelurile de pregătire. Mântuito
rul nostru Iisus Hristos a dat exemple din natura înconjurătoare, binecunoscute as
cultătorilor Săi. Marele Ierarh se opreşte pe larg asupra exemplelor pe care le oferă
Vechiul Testament: Noe, Moise16, sau Sfinţii Apostoli, mai ales Sfanţul Apostol Pavel. Ei „ne-au păstrat intactă icoana autentică, adică creştinismul în toată puritatea
lui”, ducând o viaţă curată, fiind o adevărată lege vie şi arătând semenilor prin fapte
ceea ce cuprind literele Sfintei Scripturi. Dascălul creştin are datoria, mai mult decât
oricine, să fie un exemplu pentru ucenici17.
Mijloacele de educaţie folosite de Sfanţul Părinte sunt dovada insistenţei şi a
fermităţii sale. Totul cu un discernământ deosebit, care i-a permis ca să aleagă „mo
mentul binevenit”, pentru izbândă, când ascultătorii erau atenţi la observaţiile făcute
lor, trezindu-le conştiinţa. Căci ştia că „nici un suflet nu poate...să nu se ruşineze şi
să nu plece ochii în jos, din cauza multor răutăţi”, având sădit într-însul chiar de că-

14 La Romani, Omilia J, PG 60, col. 391. Citirea Sfintei Scripturi este „preadulce” şi „mai desf
ătătoare decât raiul”. Dacă florile unei grădini încântă vederea, dar se vestejesc repede, citirea Scripturii
întăreşte mintea ca un zid, curăţă conştiinţa şi sădeşte în om virtutea. Dacă în livadă găsim flori, în Scrip
tură găsim „virtuţiile drepţilor”. Sfântul Părinte numeşte Sfânta Scriptură „depozit de medicamente”, ce
aduc mângâiere în orice suferinţă. Scriptura face pe creştin trândav pentru săvârşirea păcatului şi îl înt
ăreşte în viaţa sfântă - La Coloseni, Omilia 9, PG 62, col. 361.
15 Importantă, pentru înţelegerea conceptului de pedagogie creştină, este lucrarea: Pr. Mihai Bulacu, Pedagogie creştină ortodoxă, Bucureşti, 1935, vezi p. 411 şi urm.
16 La Coloseni, Omilia 4, PG 62, col. 329-330. Să căutăm în Sfânta Scriptură cu atenţie şi vom
găsi acolo „mii de icoane de viaţă virtuoasă”. Căci virtuoşi au fost şi unii dintre cei bogaţi, ca Avraam,
dar şi dintre cei săraci, ca Ilie. Alte exemple binecunoscute nouă sunt Iov, Sfântul Ioan Botezătorul,
dreptul Lazăr sau sutaşul Comeliu.
17 „A filosofa în cuvinte e un lucru uşor şi pentru discipol, însă dascălul trebuie să îndemne şi cu
faptele, şi cu conduita sa, căci aceasta mai ales îl face pe dascăl respectat” - La Filipeni, Omilia 13, PG
62, col. 273.
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tre Dumnezeu sentimentul de ruşine. Acest sentiment uşurează mult munca dascălu
lui creştin18. Insistenţa nu trebuie despărţită de răbdare, pe care Sfanţul Părinte o
aseamănă cu apa curată, turnată de medici peste rană. Fermitatea presupune şi hotă
rârea cu care se cuvine să ne îndepărtăm de orice păcat, încă şi de cel mai mic, fiind
că de la unul neînsemnat, se poate repede ajunge şi la păcate mai mari. Un alt mijloc
de educaţie întrebuinţat în omiliile hrisostomice este cel al mustrării, venită din par
tea dascălului, sau a păstorului de suflete19. Mustrarea este dublată de asprime,
atunci când Sfântul Părinte vorbeşte celor care îi nesocoteau sfaturile, ba încă se
simţeau plictisiţi.
Marele păstor de suflete foloseşte, ca mijloc de educaţie, şi teama, mai ales
teama de pedeapsa veşnică şi de gheena. Hristos însuşi ameninţă cu gheena, tocmai
pentru a nu cădea noi într-însa şi pentru ca „toţi să câştigăm împărăţia cerurilor”.
Este preferabil să simţim asprimea cuvintelor păstorului nostru de suflete, decât să
fim arşi „pentru vecie” în flacără20. Un ultim mijloc de educaţie pe care îl prezentăm
este cel al învăţământului gradat. Sfântul Ioan Gură de Aur expune totul într-o ordi
ne firească, ascendentă, pentru ca ascultătorii săi să aibă „un simţitor folos duhovni
cesc”. împotriva păcatelor se luptă treptat, începând cu lucrarea faptelor bune. Ideea
de învăţământ gradat o vedem de pildă în metoda de terapie a patimii iubirii de ar
ginţi, care începe cu înţelegerea „nimicniciei lucrurilor omeneşti”. Bogăţia este ase
mănată cu o slugă ce fuge şi este nerecunoscătoare, aducând mii de rele21.
Virtuţile creştine după Omiliile la Epistola către Romani. Tâlcuind pe larg
Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, Sfântul Ioan Gură de Aur abordează
o tematică vastă de preocupări, care ţintesc atingerea idealului desăvârşirii creştine,
de către fiecare om, prin lucrarea virtuţilor.
Sfântul Părinte arată rolul Sfintei Scripturi în viaţa credincioşilor. Aşa de pildă,
în Psaltirea cea „plină de mii de bunătăţi”, creştinul ce cade în ispite, va găsi multă
mângâiere. Păcătosul va găsi „mii de datorii”. Săracul află liman de scăpare şi drep
tul, siguranţă22.

18 Ibidem, Omilia 5, PG 62, col. 210.
19 La Evrei, Omilia 29, PG 63, col. 205. Când ucenicii sunt mustraţi de către dascălii lor, ei să
considere aceasta ca fiind ceva care vine din partea unor părinţi plini de grijă faţă de sufletele lor. „Să
răbdăm mustrările ce ni se fac şi să ne silim de a nu păcătui, iar dacă păcătuim, să suferim dojană” Ibidem, Omilia 4, PG 63, col. 45-46.
20 La Filipeni, Omilia 7, PG 62, col. 227-228; tinerii să afle despre relele ce izvorăsc din obişnuin
ţa cu păcatul, iar oamenii maturi să aibă „frica de Dumnezeu, aducerea-aminte de gheenă şi dorinţa de
împărăţia cerurilor” - La II Corinteni, Omilia 7, PG 61, col. 452.
■' La I Corinteni, Omilia II, PG 61, col. 94-95.
22 La Romani, Omilia 28, PG 60, col. 652. în necunoaşterea Scripturilor este „izvorul” multor
rele. „După cum cei lipsiţi de lumină nu ar putea păşi la sigur, tot aşa şi cei ce nu se uită la razele Sfinte
lor Scripturi... păşesc în întunericul cel mai grozav” - Ibidem, Omilia I, PG 60, col. 391; şi ibidem.
Omilia 30, PG 60, col. 666.
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Dintre toate virtuţile, autorul se opreşte în chip aparte asupra virtuţii iubirii
creştine, cu puterea ei nemărginită. Căci nimic nu o poate birui, fiind „mai presus
de orice”23. Iubirea este ceva firesc şi constitutiv firii noastre prin actul creaţiei
oamenilor de către Dumnezeu. Acesta a aşezat-o în suflete şi sufletele însele ne
poruncesc să II iubim mai mult decât pe orice altceva, chiar dacă El nu are nevoie
de iubirea noastră, ci noi suntem beneficiarii roadelor virtuţii24. Forma cea mai
eficientă a iubirii este cea îndreptată spre semenii noştri. Prin aceştia, noi dovedim
de fapt că îl iubim pe Dumnezeu însuşi25. Şi iubirea străinilor este o formă de lu
crare a acestei virtuţi, urmând exemplul vechi-testamentar al lui Lot, ori al lui
Avraam. Spirit practic, Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndeamnă pe ascultătorii săi să
îi găzduiască pe străinii care le călcau pragul casei26. în fine, iubirea creştină se
manifestă mai ales prin faptele bune, prin milostenie, săvârşită după criteriul sim
plu al posibilităţilor celui care oferă27.
Virtutea credinţei este un zid puternic şi „mama tuturor bunătăţilor”. Ni se pune
în faţă dreptul Avraam, îndemnându-ne să îl urmăm în credinţă28. Şi smerenia este o
virtute de căpătâi a vieţii creştine, fiind comparată în tărie cu diamantul, încă şi mai
tare, căci ţine pe om mai presus de uneltirile diavolului. „Smerenia întăreşte şi împu
terniceşte pe om în orice împrejurări ale vieţii”29.
Dintre toate, virtutea milosteniei creştine este cea mai pe larg descrisă, împreu
nă cu binecuvântatele ei roade, atât pentru cel care o săvârşeşte, cât şi pentru primi
tor. „Predicatorul milosteniei” consideră că ea reprezintă o datorie a fiecărui creştin
în parte. însuşi Dumnezeu voieşte ca fiecare om să fie milostiv necontenit, purtând
haina cu care această virtute ne împodobeşte. Milostenia aduce iertarea propriilor
noastre păcate, o iertare pe care doar Dumnezeu o poate oferi, în măsura în care noi
înşine am arătat milă faţă de semeni. Conştiinţa propriei păcătoşenii ne face să nu
fim judecători aspri ai faptelor celorlalţi. Mai mult decât oricare dintre lucrările
omeneşti, milostenia se răsfange, prin roadele ei, chiar asupra săvârşitorului. Deoa-

23 Ibidem, Omilia 9, PG 60, col. 474; Exemplu de iubire a oferit creştinilor Sfântul Apostol Pavel,
care a săvârşit fapte prin care întrece pe ceilalţi oameni - Ibidem, Omilia 15, PG 60, col. 546-547;
ibidem, Omilia 5, PG 60, col. 430.
24 Ibidem, Omilia 10, PG 60, col. 482; ibidem, Omilia 5, PG 60, col. 432.
“ Ibidem, Omilia 23, PG 60, col. 619-621.
26 Ibidem, Omilia 21, PG 60, col. 606-607; ibidem, Omilia 30, PG 60, col. 667. Forma cea mai dificil
de pus în practică a virtuţii creştine este iubirea vrăjmaşilor. Creştinul care îl iubeşte pe vrăjmaşul său, se
aseamănă cu Dumnezeu, Cel ce răsare soarele deopotrivă peste cei buni, ca şi peste cei răi - Ibidem, Omilia
10, PG 60, col. 482; ibidem, Omilia 22, PG 60, col. 613; ibidem, Omilia 27, PG 60, col. 647.
„A da milostenie mult sau puţin, nu se judecă după măsura celor date, ci după puterea averii ce
lor ce dau” - Ibidem, Omilia 19, PG 60, col. 594.
28 Ibidem, Omilia 2, PG 60, col. 410.
29 Ibidem, Omilia 20, PG 60, col. 602.
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rece niciodată nu vom putea arăta atât de multă iubire de oameni, pe cât avem noi
nevoie şi primim din partea lui Dumnezeu30.
Milostenia nu trebuie să se mărginească la o anumită categorie de oameni, ci să
se adreseze deopotrivă celor goi, ori flămânzi, celor bolnavi, sau celor întemniţaţi,
încă şi celor datori, prin iertarea datoriilor. Milostenia se face cu banii, cu cuvintele,
sau chiar îndemnând pe rudele noastre să lucreze. In ce priveşte timpul hărăzit mi
losteniei, acesta este, desigur, toată viaţa noastră. Mulţi refuzau să fie milostivi, spu
nând că au copii şi acelora trebuie să le lase cele agonisite. Ei greşeau, punându-şi
nădejdea în ceva cu totul nesigur, în loc să II facă pe Dumnezeu „împreunămoştenitor şi epitrop”. Părinţii cu adevărat înţelepţi lasă odraslelor lor ceva cu mult
mai de preţ: le lasă virtutea31. întreaga predică hrisostomică este o chemare la a ne
regăsi nobleţea de oameni.
în omiliile la Epistola către Romani, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă
adesea să fugim de păcatele de orice fel, fiindcă ţine de puterea noastră. Nu păca
tul este cel ce vine la noi, ci noi mergem spre el. Diavolul nu ne poate nici acesta
sili, căci avem la îndemână arme puternice: pavăza credinţei, coiful mântuirii şi
sabia duhului, fiind întăriţi de rugăciunile înălţate necontenit, prin care cel viclean
cade zdrobit sub picioarele noastre32. Prin atitudinea sa hotărâtă, creştinul se pă
zeşte şi fuge de păcate, încă de la cele mai mici, care pot duce la altele mai mari.
Fiindcă „cel ce se deprinde a spune despre fiecare păcat că nu este nimic, câte pu
ţin va pierde totul”. Ezitarea, lipsa de hotărâre faţă de rele, deschide uşile sufletu
lui pentru necuratul, care poate ajunge să „dărâme” zidurile cetăţii noastre. De
aceea, creştinul trebuie să lucreze precum un medic, ce tratează bolile în stadiul lor
incipient. Căci „luptele sunt mai uşoare la început”33. Starea de păcătoşenie este
una de boală, din care omul trebuie să iasă cât mai repede, spre a se însănătoşi şi aşi recăpăta libertatea, pe care păcatul i-a răpit-o. Eliberarea de păcate cere fapte
bune, cere îndepărtarea de rele şi de plăceri. Fiindcă plăcerile sunt cauza primejdii
lor şi a nenumăratelor patimi34.

30 Ibidem, Omilia 14, PG 60, col. 536. Milostenia presupune în primul rând împlinirea nevoilor
minime de existenţă ale semenilor noştri, însă în mod necondiţionat şi fără a cerceta cauzele care i-au
adus în situaţia de a cere ajutorul. în faţa celui care nu înţelegea că rolul său este să fie milostiv, iar nu
judecător, Sfanţul Părinte ia o atitudine hotărâtă, zicând: „Nu te înfricoşezi..., fiindcă îţi cere un codru
de pâine?... Dacă ţi-ar cere argint şi aur, poate că ai avea vreun cuvânt de îndoială. Dar când el se apro
pie spre a-ţi cere hrana trebuitoare, de ce mai filosofezi degeaba? - Ibidem, Omilia 14, PG 60, col. 535.
31 Ibidem, Omilia 18, PG 60, col. 581; ibidem, Omilia 7, PG 60, col. 452-453; ibidem. Omilia 18,
PG 60, col. 582.
32 Ibidem, Omilia 8, PG 60, col. 463.
33 Ibidem, Omilia 12, PG 60, col. 505.
34 Ibidem, Omilia 9, PG 60, col. 472; ibidem. Omilia 13, PG 60, col. 520. Trăind în această stare
de păcătoşenie, omul lasă poftele să lucreze neîncetat în suflet. Căci poftele nasc mereu alte pofte, iar
sufletul niciodată nu se arată a fi mulţumit - Ibidem, Omilia 24, PG 60, col. 628.
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Descoperim în omiliile hrisostomice la Epistola către Romani o aspră critică a
păcatelor trupeşti. Mai întâi, el opune virtutea iubirii semenilor păcatului invidiei33.
Un alt păcat, combătut în omiliile studiate, este vorbirea de rău a semenilor, dovada
evidentă a lipsei de dragoste faţă de aceştia, mai ales când este săvârşit la ieşirea din
lăcaşul sfânt, îndată după slujbă. Cel care defăimează pe un creştin, nu va scăpa de
judecată36. în ce priveşte păcatul lăcomiei, al arghirofiliei, consideraţiile Sfântului
Părinte sunt la fel de actuale şi în zilele noastre. Aşa de pildă, dacă beţia de vin duce
la pierderea celui care o îmbrăţişează, beţia de bani vatămă multe suflete şi duce chi
ar la războaie. Pentru arghirofil şi pentru lacom, nu există nici prieteni, nici duşmani,
căci totul ia forma banului37.
Păcatul slavei deşarte, al vanităţii, care poate să îl trimită pe om în gheena, face
din cel atins de el un rob al tuturor, care îşi dispreţuieşte sufletul, îşi neglijează virtu
tea, jertfmdu-şi propria mântuire. De aici, se nasc invidia, lipsa de minte, ori iubirea
de argint. Totuşi, autorul, ca un neîntrecut păstor, este optimist, propunând terapia
sufletului bolnav. El cere să plecăm de la conştientizarea stării de păcat, mulţumind
lui Dumnezeu38. Cât despre avort, în diversele lui forme, acesta este socotit omor,
faptă criminală, „de vreme ce nu numai că pe copilul născut îl omoară, ci împiedică
chiar a se naşte”, batjocorind darul lui Dumnezeu, socotindu-1 chiar blestemat39.
Sfântul Părinte pune în faţa creştinilor perspectiva alegerii adevăratelor bunuri,
îi cheamă să fugă de lăcomie, în orice formă ar fi ea: lăcomia de bani, de haine, la
mese, sau de orice poftă rea, spre a nu fi pedepsiţi40. Adevăratul bun, după care creş
tinul se cuvine să alerge, este sfinţenia vieţii sale, învrednicindu-se de harul lui
Dumnezeu, în pace. Este un bun ce nu se sfârşeşte odată cu această viaţă, căci aduce
„darul înfierii şi păzeşte cu scumpătate sfinţenia”. Mulţumirea şi bucuria noastră
sufletească nu ţin de întâietate, nici de bani, sau de funcţii, nu ţin de puterea trupului,
de luxul hainelor, fiind „succese duhovniceşti”41.

35 Lipsa de invidie se vede bine când creştinul se bucură pentru succesele semenilor - Ibidem,
Omilia 7, PG 60, col. 447.
36 Ibidem, Omilia 8, PG 60, col. 465-466. „Dacă noi ne purtăm astfel unii faţă de alţii, de îndată
vom fi cu toţii sănătoşi” - Ibidem, Omilia 8, PG 60, col. 466.
37 Ibidem, Omilia 13, PG 60, col. 521-522.
38 Ibidem, Omilia 17, PG 60, col. 569-570.
39 Ibidem, Omilia 24, PG 60, col. 626.
40 Ibidem, Omilia 6, PG 60, col. 441. Femeile creştine să aleagă podoabele cele nelegate de trup,
să îşi împodopească sufletul cu podoabele ce nu se leapădă niciodată, fiind cereşti. Adevărata femeie
creştină înlătură podoabele hainelor, luxul aurăriilor şi ungerea trupului, lăsându-1 în bună rânduială,
spre a se îngriji de suflet. Căci „nici că se poate ca o femeie împodobită cu cele duhovniceşti, să umble
după astfel de lucruri de râs” - Ibidem, Omilia 30, PG 60, col. 665-668.
41 Ibidem, Omilia I, PG 60, col. 400.
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Popovăduirea cuvântului Iui Dumnezeu, după Omiliile la Epistola I către
Corinteni42. Marele Ierarh a considerat lucrarea de tâlcuire a Sfintei Scripturi ca o
latură importantă a slujirii lui Dumnezeu şi a semenilor şi ca o datorie de care fie
care creştin trebuie să ţină cont. Căci, dincolo de nevoia strădaniei neostenite şi de
cunoştinţele adecvate necesare, cu toţii suntem chemaţi la propovăduirea Cuvântu
lui lui Dumnezeu43.
In Omiliile la Epistola I către Corinteni, Sfanţul Părinte atrage atenţia asupra
decăderii morale a societăţii păgâne a vremii şi asupra distanţei care îi desparte pe
necreştini de mântuire. Cu toate acestea, atitudinea noastră nu trebuie să fie una de
respingere, ci de compasiune, chiar de punere în viaţă a virtuţii iubirii de semeni,
prin care lucrăm deopotrivă pentru mântuirea lor, dar şi pentru mântuirea noastră.
Păgânii nu înţelegeau semnificaţia Sfintei Cruci, considerând-o ca fiind o „nebunie”,
însă creştinii văd în aceasta înţelepciune şi putere44.
înţelepciunea creştină, diferită de cea a păgânilor45, este cu adevărat folositoare
în lucrarea de propovăduire şi nu vine din mintea iscoditoare a omului, fiind accesi
bilă deopotrivă celor neînvăţaţi. în sprijinul ei este credinţa, ce contribuie la cunoaş
terea lucrărilor dumnezeieşti. Sfinţii Apostoli înşişi au fost oameni simpli, pescari,
dar dogmele înţelepte pe care ei le-au primit mărturisesc puterea înţelepciunii Dască
lului tuturor, a Domnului46.
Mai mult decât filosofii păgâni, Sfinţii Apostoli au primit ajutorul harului di
vin, care le-a dat puterea să străbată lumea, să o schimbe din rătăcire, chemând-o la
mântuire. Propovăduirea lor a avut în centru pe Hristos Cel înviat, pe care ei L-au
cunoscut atât de bine47.
Pilda vieţii creştine a fost totdeauna un stimulent pentru ceilalţi semeni, ca ei
să se transforme, urmându-le exemplul. Căci viaţa trăită autentic, respectând pre
ceptele evanghelice, a avut mai multă forţă de convingere decât cuvintele. Autorul
vorbeşte despre „dovada prin fapte”, care întăreşte vorbele şi despre forţa de con-

42
Sfanţul Ioan Gură de Aur a rostit aceste omilii în Antiohia, dar cele din urmă ţin de activitatea
sa la Constantinopol - Pr. Teodor Baba, „Opera exegetică a Sfanţului Ioan Gură de Aur”, MB XXXVIII
(1988), nr. 4,p. 31.
43 Pr. Prof. Ioan Rămureanu, „Preotul slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor, după Sfinţii Trei
Ierarhi”, BOR LXXXVIII (1970), nr. 1-2, p. 99.
44 Sfanţul Ioan Gură de Aur, La I Corinteni, Omilia IV, PG 61, col. 30.
45 Păgânii au căutat să înţeleagă totul cu ajutorul minţii lor, pe când creştinii au pus înainte de
toate credinţa, iar nu raţionamentele omeneşti. Sfântul Ioan Gură de Aur arată că Dumnezeu a descoperit
adevărurile Sale mântuitoare celor simpli şi pe care lumea îi considera mai puţin importanţi, dovedinduŞi puterea şi „smerind pe cei mari prin cei păruţi mici” - Ibidem, Omilia V, PG 61, col. 40-41.
46 Ibidem, Omilia IV, PG 61, col. 33; ibidem. Omilia V, PG 61, col. 39.
47 Ibidem, Omilia V, PG 61, col. 43-44. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază necesitatea harului în
lucrarea mântuirii fiecărui creştin - Ibidem, Omilia V, PG 61, col. 42.
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vingere a vieţii curate a oricărui creştin, ce trece dincolo de orice îndoială, fiind
vrednică de crezare48.
Lucrarea de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu cere neostenită strădanie,
cere o permanentă stăruinţă. Fiindcă nereuşita zilei de astăzi se poate tranforma mâi
ne într-un succes. Nici Sfinţii Apostoli, cu tot zelul lor neegalat, cu toată puterea
dumnezeiască ce lucra într-înşii, nu au convins pe toţi cei cărora s-au adresat. „Pla
ta”, răsplata de care se învredniceşte lucătorul pe „ogorul” cuvântului, rămâne însă
întreagă, fiindcă se leagă de împlinirea datoriei în sine, şi mai puţin de roadele ei,
roade care, de altfel, nu depind doar de el, ci de buna intenţie. Sfinţii Apostoli au
predicat Evanghelia deopotrivă celor mulţi, ca şi celor puţini, mai-marilor vremii,
dar şi celor „mici”, iar învăţătura lor a fost primită cu succes, ajutaţi fiind de puterea
Celui pe care II propovăduiau. Au dispreţuit lucrurile prezente şi au pus în faţa celor
lalţi oameni virtutea, fără să aştepte răsplată pentru lucrarea lor49.
Desăvârşirea creştină după omiliile la Epistola a Il-a către Corinteni50. în
tâlnim în aceste omilii o dezvoltare a învăţăturii despre virtuţi, insistând asupra
iubirii de Dumnezeu şi de semeni, asupra credinţei şi a rugăciunii, a pocăinţei şi a
milosteniei. Virtuţile sunt prezentate sub aspectul lor practic, lucrător. Ele fac pe
cel ce le lucrează „mai strălucitor decât soarele”, în timp ce păcatul îl „scufundă”
în mlaştina răutăţii51.
Sfântul Ioan Gură de Aur laudă iubirea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc.
Dumnezeu i-a iubit mai întâi pe oameni, aducându-le împăcarea şi cerându-le să ră
mână în aceeaşi iubire faţă de El. Iubiţi fiind de Dumnezeu Cel Atotputernic, suntem
ocrotiţi în acelaşi timp de vicleniile diavolului, care nu ne mai poate face nici un rău.
Este o iubire care trece dincolo de vorbe, fiind dovedită prin fapte. Exemplul nostru
este însuşi Hristos, care ne-a arătat iubirea Sa mai ales prin fapte. De aceea, Sfanţul
Părinte îndeamnă pe ascultători să arate aceeaşi dragoste lucrătoare, potrivit porunci
lor celor mântuitoare52. Iubirea creştinilor faţă de semenii lor este văzută ca o porun
că, a cărei obligativitate este generală. Căci dacă am arăta iubire doar celor ce ne
împărtăşesc sentimentul acesta, atunci nu am fi cu nimic mai buni decât vameşii ^i
decât „fiarele cele sălbatice”. Mai mult, lipsa iubirii este echivalată cu păcatul .

48 Ibidem, Omilia III, PG 61, col. 28; ibidem, Omilia VI, PG 61, col. 53. Spiritul de jertfelnicie al
creştinilor s-a văzut mai ales în vremea persecuţiilor, când mucenicii au suferit „cu buna lor voinţă”,
arătând bărbăţie şi tărie încă mai mare decât diamantul, convingând astfel pe mulţi să îmbrăţişeze cred
inţa în Hristos - Ibidem, Omilia IV, PG 61, col. 35.
49 Ibidem, Omilia III, PG 61, col. 30; ibidem, Omilia VI, PG 61, col. 50-51.
50 Sfanţul Ioan Gură de Aur a rostit omiliile la Antiohia, când era preot şi la Constantinopol, ca
arhiepiscop - Panagiotou Hristou, Patrologia greacă, voi 4, Tessalonic, 1989, p. 255 (în limba greacă).
51 Sfântul Ioan Gură de Aur, La II Corinteni, Omilia 28, PG 61, col. 592.
52 Ibidem, Omilia 30, PG 61, col. 608.
53 Ibidem, Omilia 27, PG 61, col. 586-587.
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Unită cu iubirea, virtutea credinţei este o altă componentă fundamentală a vieţii creş
tine, ea aducând bunurile veşnice, netrecătoare, împreună cu iertarea păcatelor54.
Multe dintre omiliile hrisostomice cuprind într-însele frumoase rugăciuni. In
general, îndemnul la rugăciune este prezent în fiecare cuvântare, cu convingerea că
rugăciunea este dovada iubirii de Dumnezeu. Un loc aparte trebuie să ocupe rugăci
unea de mulţumire pentru binefacerile primite, înduplecând astfel bunătatea lui
Dumnezeu pentru a primi ajutor încă şi mai mare. Creştinul are datoria să convingă
pe semenii săi să mulţumească, la rândul lor, neîncetat lui Dumnezeu, urmând
exemplul Sfântului Apostol Pavel. Rugăciunea publică are şi ea rolul ei în viaţa
membrilor Bisericii. Sfanţul Ioan Gură de Aur îndeamnă pe ascultători să se adune la
un loc, rugându-se „unii pentru alţii”. Iar pacea lăuntrică, ce trebuie să însoţească pe
creştinul ce se roagă, să fie o extensie a păcii între el şi semenii săi55.
Dintre virtuţiile creştine, Sfanţul Ioan Gură de Aur se opreşte mai mult în aces
te omilii la cea a milosteniei. Cât de importantă este ea, rezultă din faptul că autorul
o consideră dar al lui Dumnezeu, prin care oamenii se aseamănă cu Acesta. O primă
condiţie a milosteniei este buna-voinţă a săvârşitorului şi convingerea că gestul aju
torării semenilor nu reprezintă nicidecum o pagubă, ci o binefacere. O a doua condi
ţie a milosteniei adevărate este aceea de a nu cerceta cu de-amănuntul pe primitorul
darului nostru, ci să fim, spune Sfanţul Ioan Gură de Aur, „cu mâinile pline”. O altă
condiţie a milosteniei adevărate este conştiinţa săvârşitorului ei că printr-însa aduce
o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu, care o primeşte în chipul săracului miluit de
noi56. Milostenia oferită celorlalţi trebuie să devină şi pentru săvârşitor un îndemn la
o viaţă mai cumpătată. în plus, să fie săvârşită pe măsura posibilităţilor omului, după
averea sa57, nu din dorinţa de a dobândi slava deşarta, ci pentru a deveni împreunălucrători cu Hristos pentru mântuirea noastră. în fine, milostenia să nu se transforme
în risipă, îndreptată spre paraziţi, sau linguşitori58.

54 Fiindcă Dumnezeu „este mai vrednic de credinţă decât toţi oamenii” - Ibidem, Omilia 9, PG 61,
col. 462.
55 Ibidem, Omilia 2, PG 61, col. 398-399.
56 „Cel ce face milostenii, trebuie să se bucure, nu să se nemulţumească”, fiindcă darul nostru se
va înmulţi în ceruri - Ibidem, Omilia 16, PG 61, col. 516. Sfântul Părinte învaţă: „Când vezi un sărac
credincios, închipuie-ţi că ai văzut un jertfelnic.. .Nu numai să nu-1 batjocoreşti, ci încă să te sfieşti de
dânsul...Apără-1, că numai aşa vei putea şi tu să ai milostiv pe Dumnezeu şi te vei învrednici de bunurile
făgăduite...Nimic nu poate aprinde atât de mult focul Duhului, precum untdelemnul milosteniei, vărsat
cu îmbelşugare” - Ibidem, Omilia 20, PG 61, col. 539-540.
57 Perspectiva aşezată în faţa creştinilor este cea a dobândirii adevăratei bogăţii, care nu se regă
seşte în bunurile materiale, ci în sufletele oamenilor. Este nevoie de deschiderea conştiinţei şi de înlătu
rarea lăcomiei, mai ales în ce priveşte hrana. Fiindcă, spune Sfântul Părinte, dorinţa de mâncăruri alese
slăbeşte trupul şi îi adună boli - Ibidem, Omilia 12, PG 61, col. 488-489.
58 Ibidem, Omilia 19, PG 61, col. 534; ibidem. Omilia 13, PG 61, col. 495. Spiritul de solidaritate
cu ceilalţi oameni reprezintă o însuşire a adevăratului creştin, dator să caute „dragostea şi prietenia
aproapelui”, dar şi să ofere ajutorul său celorlalţi. Acest spirit de solidaritate cu semenii se vede cel mai
bine în momentele grele, în încercările prin care fiecare trece. Atunci mai ales cei puternici şi bogaţi au
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Milostenia nu poate fi lucrată rodnic fără pocăinţă şi post, realităţi mereu pre
zente în viaţa fiecărui creştin. Să adăugăm smerenia, care îl caracterizează pe adevă
ratul trăitor în Hristos. Un astfel de om va plânge păcatul celui care îi face rău, ce
rând iertare lui Dumnezeu în locul lui59. Cât despre răbdarea suferinţelor cu blânde
ţe, ea constituie însuşirea unui suflet puternic, care este în felul său un mucenic.
Sfântul Ioan Gură de Aur reaminteşte că există şi o mucenicie fără vărsare de sânge.
Exemplu este dreptul Iov, care a îndurat lovituri mai grele decât ar fi putut răbda
orice om, rezistând cu tărie la toate încercările60.
Scurtă menţiune asupra Comentariului hrisostomic la Epistola către
Galateni. în această scurtă lucrare, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să nu ju
decăm pe semenii noştri, ci să ne gândim că „nu este om fără defecte”. Să nu fim
controlori aspri ai greşelilor altora, ci să le purtăm acele greşeli, „pentru ca şi alţii să
le poarte şi să le sufere pe ale noastre”. în trupul bisericii sunt mădulare diferite, pre
cum diferite sunt pietrele care intră în construcţia unei clădiri. Fiecare membru are
funcţia sa, ca în organismul uman, fiecare îngăduindu-se cu ceilalţi. Sfântul Părinte
critică păcatul sinuciderii, însă cere să nu îi acuzăm pe cei care l-au săvârşit, să nu îi
condamnăm, chiar dacă pe unii dintre ei Dumnezeu îi va pedepsi ca pe nişte ucigaşi.
Fiindcă „dacă a omorî pe alţii este un fapt rău, cu atât mai mult a se omorî pe sine”6 .
Regăsim şi elemente de pedagogie creştină. Stă în sarcina noastră să oferim ce
lorlalţi o educaţie bună. Ucenicii să asculte pe dascălii lor, chiar dacă nu le face plă
cere. Avem datoria să ascultăm pe mai-marii bisericii, „care vieţuiesc cu blândeţe şi
după harul lui Dumnezeu”. Creştinii, în general, să nu îşi judece semenii, cu atât mai
mult pe dascălii lor. în fine, Legea Vechiului Testament a fost un pedagog, dar pen
tru creştini a venit harul. Şi precum vizitiii cei buni nu au nevoie de bici, spre a mâna
caii, la fel şi spiritul uman, lucrând virtuţile, nu mai are nevoie de îndemnul legii
celui vechi. Legea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu este rea, ci este „inferioară
Sfântului Duh”62.
Profilul moral al adevăratului creştin după tâlcuirea Epistolei către Efeseni. Omiliile au fost rostite pe când Sfântul Părinte era preot în Antiohia63. Ele repre
zintă un minunat buchet de sfaturi şi îndemnuri cu privire la comportamentul adev
ăratului creştin.
Viaţa creştinului nu poate fi despărţită de viaţa Bisericii, de trăirea în comuniu
ne şi înţelegere cu membrii ei, de întrajutorare şi îngăduinţă reciprocă. în afara acesdatoria să îşi arate mila şi bunăvoinţa, spre a se învrednici, la rândul lor, de bunăvoinţă din partea lui
Dumnezeu - Ibidem, Omilia 17, PG 61, col. 520-522.
59 Ibidem, Omilia 4, PG 61, col. 426.
60 Ibidem. Omilia 1, PG 61, col. 389-391; ibidem, Omilia 1, PG 61, col. 389-391.
61 La Galateni, PG 61, col. 611-681.
62 Ibidem.
63 Panagiotou Hristou, Patrologia greacă, voi. 4, Tesalonic, 1989, p. 285 (în limba greacă).
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tui mod de viaţă, dragostea creştină îngheaţă, iar faptele nevrednice ne împiedică să
ne bucurăm de roadele ei, aducând dezbinare şi supărând pe Dumnezeu64.
Sub aspect liturgic-sacramental, viaţa creştinului este legată organic de Dum
nezeiasca Taină a Euharistiei. Creştinul se împărtăşeşte din Trupul şi din Sângele
Domnului, care nu se deosebeşte de Trupul Domnului de la Cina cea de Taină şi
nici de „Trupul Celui ce este în ceruri şi închinat de îngeri”. Se arată rolul mântui
tor al Dumnezeieştii Euharistii, insistând asupra realismului elementelor ei. Pentru
care se cere pregătire şi vrednicie din partea celor ce se împărtăşesc, întrucât mulţi
spuneau Marelui Ierah că, în Sfanţul Mare Post, sau la Epifania Domnului, pri
meau Sfintele Taine, mai mult din obişnuinţă, decât le impunea cugetul, fiind lip
siţi de „sinceritatea şi curăţenia sufletului”. Ori creştinul adevărat se poate apropia
de Sfânta Jertfa, „de care se înfricoşează şi îngerii”, numai după ce mai înainte şi-a
curăţit buzele sale necurate65.
în centrul preocupărilor operei hrisostomice se află omul şi strădania neobosită
a Sfântului Părinte de ridicare morală a lui, de integrare în ansamblul vieţii Bisericii
şi de participare la viaţa ei sacramentală. Iar în strădaniile fiecărui om nu rămân ca
bază propriile lui puteri, căci nimic din ceea ce el săvârşeşte „mare şi generos” nu
poate face fără a primi un „impuls de sus”66.
Sfântul Ioan Gură de Aur stăruie pe larg asupra virtuţilor şi a rolului lor în viaţa
creştinilor. Fără virtuţi, omul apare „slut şi deformat”, mai urât decât ar fi din pricina
goliciunii trupului. „Starea de sluţenie” pe care o aduce păcatul este văzută mai ales
de Stăpânul a toate şi de sfinţii îngeri. Un astfel de om, pierzându-şi „haina virtuţii”,
nu va mai căpăta iertare. Iar când diavolul îl vede pe om „dezbrăcat de virtute”, îl
„înnegreşte” cu funingine, îl răneşte şi îl îndeamnă la păcatele cele mai mari. Omul
trebuie, de aceea, să aleagă între haina bogăţiei şi haina virtuţii, pe cea din urmă.
Fiindcă păcatele desfrânării şi arghirofiliei strică haina virtuţii, aşa cum moliile strică
fâră cruţare hainele. „Pe acestea să le lepădăm, ca să devenim drepţi şi să ne îm
brăcăm în omul cel nou”. Atitudinea Sfântului Ierarh în lupta cu păcatele şi viciile
este plină de optimism şi imprimă ascultătorilor săi încredere. El dovedeşte că vir
tutea nu este grea şi nici nu este greu de practicat. Dovadă stă viaţa pustnicilor,
care s-au retras în munţi, plecând de la casele lor, trăind în singurătate,
îmbrăcându-se în sac, locuind modest, trăind în post şi ajunări. Creştinului de rând
nu i se cere să ia asemenea decizii radicale, ci i se cere doar cumpătare şi deci înlă
turarea lăcomiei şi a păcatului67.
Pe drumul renunţărilor la cele lumeşti au mers mulţi semeni ai noştri, chiar din
tre cei mai bogaţi, care mai înainte au trăit în dezmierdări, dar care au schimbat o
astfel de viaţă cu una „aspră şi anevoioasă”. Au fost nu doar bărbaţi, ci şi femei, chi
ar tinere fete, fecioare „aprinse de focul lui Hristos”, care au avut puterea să lepede
64 La Efeseni, XI, PG 62, col. 85.
65 Ibidem, III, PG 62, col. 27-28.
66 Ibidem. V, PG 62, col. 41.
67 Ibidem. XIII, PG 62, col. 97.
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trândăvia, dovedindu-se a fi cu nimic mai prejos decât „nişte luptători voinici” con
tra diavolului. Sfanţul Părinte nu le cere ascultătorilor săi să lucreze cele mai presus
de natura lor omenească, ci să înceapă cu împlinirea poruncilor obişnuite, ca de pildă
cu aceea de a nu răpi bunurile semenilor68.
Dintre virtuţile creştine, se insistă cel mai mult asupra iubirii, această „fortărea
ţă, care nu ne va lăsa să păţim ceva rău”. Roadele ei sunt nenumărate în viaţa celui
care o trăieşte. Unde se găseşte iubirea, acolo unde ea este însoţită de prietenie, ni
mic din cele viclene nu îşi află locul. Totuşi, Sfântul Ioan Gură de Aur nu vede virtu
tea iubirii creştine decât lucrătoare, îndemnându-ne să o practicăm, căci altfel ea
„iute dispare şi este sprintenă la plecare”. Avem în faţă dragostea lui Dumnezeu pen
tru noi, prin care El a unit cerul cu pământul, „a pus pe om pe tronul lui Dumnezeu”
şi L-a arătat pe Acesta pe pământ69. Iată şi motivul pentru care noi trebuie „să practi
căm dragostea, ca să ne învrednicim de bunurile făgăduite”70.
Cel lipsit de milostenie este „mai rău chiar decât barbarii”. în legea veche exis
tau măsuri menite să vină în ajutorul săracilor. în legea nouă, ele devin o datorie, a
cărei neîmplinire aduce pedeapsa focului cel nestins, „gătit diavolului şi îngerilor
lui”. Lipsa de milostenie supără pe Dumnezeu mai mult decât orice alt păcat. Faptele
bune trebuie să fie săvârşite în ansamblul lor, asemenea şi virtuţile, spre a fi cu ade
vărat de folos omului. Căci nu ajută cu nimic înţelepciunea lipsită de milostenie, ori
milostenia făcută din bunuri furate. „Nu e de ajuns numai o faptă bună, spre a ne
prezenta cu curaj înaintea tronului lui Hristos, ci ne trebuie...toate faptele bune”71.
Creştinul trebuie să mulţumească lui Dumnezeu nu doar pentru binefacerile
arătate, pe care le primeşte, ci şi pentru cele nearătate, căci în toate modurile El ne
face bine72. Nu ne este de folos dacă vom scoate din ogorul sufletului spinii păcate
lor, atât timp cât nu vom arunca în acest ogor seminţele cele folositoare, căci altfel
osteneala va rămâne zadarnică.
Atitudinea adevăratului creştin este aceea de iertare a semenilor, când ei ne-au
nedreptăţit. Căci astfel îi îmblânzim, le atingem sufletele. Răzbunarea aduce vătăma
re tuturor. Răsplătind nedreptatea cu blândeţea, domolim iuţimea semenilor. Sfanţul
Părinte îndeamnă cu căldura sa de păstor al sufletelor: „Ai suferit vreun rău? Răsplăteşte-1 cu bine, pentru că astfel îţi vei răzbuna pe duşman. Dacă tu te arunci asupra
lui, toţi te vor dispreţui, tot aşa ca şi pe dânsul, iar dacă tu ai răbdat..., pe tine toţi te
vor... admira, iar pe acela toţi îl vor acuza”73.

68

Ibidem, XIII, PG 62, col. 98.
Ibidem, IX, PG 62, col. 74. Dovada iubirii noastre pentru Dumnezeu este chiar iubirea vrăjma
şilor, prin care noi îl imităm, pentru că în realitate nu duşmanului nostru îi facem bine, ci nouă - Ibidem,
VII, PG 62, col. 53, 56.
70 Ibidem, IX, PG 62, col. 75-76.
71 Ibidem, IV, PG 62, col. 34, 36.
72 Ibidem, XIX, PG 62, col. 130.
73 Ibidem, XVI, PG 62, col. 114.
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Lupta cu păcatele este lupta dusă de fiecare om care conştientizează greşeala
săvârşită. Sfântul Ioan Gură de Aur cere creştinilor să nu împărtăşească punctul de
vedere al păgânilor despre păcate. Aceştia considerau murdăria corpului, îngroparea
morţilor, ori nunta, ca păcate. Se spălau după înmormântarea la care participau, dar
de păcate nu se curăţeau niciodată. Erau arghirofili, superstiţioşi „până la ridicol” şi
„întunecaţi cu mintea”. Creştinii râd de toate acestea şi trăiesc în lumină, „neavând
nimic comun cu pământul”. Se tem de păcat, ca să nu supere pe Dumnezeu, dar râd
de superstiţii, mulţumind Stăpânului tuturor74.
In tâlcuirea Epistolei către Efeseni se vorbeşte şi despre păcatul lăcomiei, ase
mănată cu „o stricăciune mai rea decât toate celelalte”. Lucrul la care ne lăcomim se
va pierde, dar păcatul va rămâne, urmându-ne în veci75. Alt păcat combătut este mâ
nia. Există însă şi o mânie bună, recomandată tuturor. Este mânia împotriva păcate
lor proprii, care biciuieşte astfel conştiinţa, întocmai ca un judecător neînduplecat al
greşelilor proprii. în acest fel, mânia devine folositoare, devine cu adevărat o armă
contra vicleanului diavol76.
Cât despre mustrare, există şi o formă potrivită a acesteia. Este mustrarea bună a
semenilor, după dreptate, fără ură, din dragoste pentru Hristos, spre a nu cădea în pră
pastia păcatelor. Căci nu este cu adevărat un semn de prietenie să încărcăm ^e semeni
de laude şi salutări, mai ales când nu le merită, ci să îi mustrăm, fără supărare 7.
Păcatele ţin de libertatea omului. Virtutea şi păcatul sunt precum sănătatea şi
boala. Aşa de pildă, minciuna şi jurământul nu vin din vreo necesitate, sau nevoie,
fiind chiar împotriva naturii. Omul greşeşte, săvârşind acele păcate de bunăvoie.
Jurămintele rostite spre a fi crezuţi de semeni nu ne fac nicidecum mai credibili în
ochii semenilor, fiindcă încrederea lor în noi ţine de purtarea noastră, iar nu de jură
mintele depuse. „Jurământul este de prisos, este chiar o dovadă mai mult de necre
dinţă, decât de credinţă”, este şi dovada lipsei de respect pe care o arătăm faţă de
cele sfinte, pe care le invocăm în cuvintele noastre78.
Sfanţul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să nu săvârşim păcate cu limba, fiindcă
„gura duhovnicească nu pronunţă cuvinte insultătoare”. Din contră, să rostim cuvinte
plăcute, ce aduc mult câştig, pe când insultele aduc mari pagube. O astfel de atitudi
ne nu cere cheltuieli, ci numai înfrânarea gurii, cere să oprim limba de la ascultarea
celor nepotrivite. Cuvintele rostite să nu fie zadarnice, căci de la ele se cade în diver
se absurdităţi. Iată de ce trebuie să ne înfrânăm curiozitatea, să nu vorbim mult şi
fără rânduială79.

74 Ibidem, XII, PG 62, col. 92.
75 Ibidem, XXIV, PG 62, col. 175.
76 Ibidem, II, PG 62, col. 21.
77 Ibidem, XVIII, PG 62, col. 123,126-128.
78 Ibidem, II, PG 62, col. 21.
79 Ibidem, XIV, PG 62, col. 104, 106; ibidem, XIX, PG 62, col. 133; ibidem. XVII, PG 62, col. 119;
ibidem, XV, PG 62, col. 109.
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Sfanţul Ioan Gură de Aur, apostolul săracilor şi propovăduitorul milosteniei,
îndeamnă adeseori să fie lepădată “dragostea banilor şi a onorurilor”80. El cere stă
pânilor să aibă o atitudine creştinească faţă de supuşii lor. îi opreşte de la pedepsele
fizice, sfatuindu-i să nu îi bată pe cei mai mici decât ei şi cu atât mai mult să nu ape
leze la astfel de metode brutale din cauza unor greşeli oarecare. Raporturile stăpâni
lor cu supuşii lor trebuie să intre în sfera legăturilor dintre creştini, dintre fraţi. Stă
pânii să fie deopotrivă dascăli ai celor care îi slujesc, străduindu-se să îi îndrepte,
făcând ceea ce depinde de ei81.
O atenţie deosebită este acordată educaţiei copiilor în spirit creştin, „întru învă
ţătura Domnului”. Grija părinţilor să nu se îndrepte spre a-şi îmbrăca odraslele cu
„acoperăminte exterioare”, ci pentru a le dărui adevărata bogăţie şi slavă, care ţine
de cele interioare. Bogăţia are în general asupra copiilor un efect vătămător,
fâcându-i să neglijeze lucrurile importante ale vieţii. Copiii trebuie pregătiţi să rezis
te la împrejurările potrivnice şi să nu se sperie de acestea, fiind crescuţi în învăţătura
Domnului, spre a dobândi răsplată. Părinţii au datoria să îi convingă pe fiii lor că
viaţa prezentă nu este o prioritate. Părinţii care cresc copii neascultători, nu sunt
demni de împărăţia lui Dumnezeu, ci vor da seama în faţa Acestuia, „dacă nu le vor
da învăţătura cuvenită”82.
Sfanţul Ioan Gură de Aur dezvoltă tema familiei creştine, în care bărbatul se
învredniceşte de respect, ca unul ce este cap. Căci acolo unde capul nu este bun, tru
pul nu va putea înfrunta nici cel mai mic atac din afară. Creştinul are datoria să dis
preţuiască averea, ţintind virtuţile cu frică de Dumnezeu şi atunci căsătoria sa va fi
fericită. El se cuvine să se îngrijească de casa sa, arătând blândeţe şi îngăduinţă,
câştigându-şi astfel autoritatea. Bărbatul este sfătuit să petreacă împreună cu soţia în
sinceritate, cât mai mult timp să-i spună adevărul, spre a fi curat de orice bănuieli.
Soţiile creştine să nu fie împătimite după bani, nici să nu îşi mustre soţii, punându-le
în faţă exemplul celor care au dobândit averi, umilindu-i. Soţia creştină înţeleaptă şi
• iubitoare va prefera să îl aibă pe bărbat lângă dânsa, „chiar de nu i-ar procura nimic”.
Unei astfel de atitudini, soţul să nu îi răspundă niciodată cu violenţă, ci cu blândeţe
şi sfaturi, cunoscând slăbiciunile firii omeneşti83.
Plin de optimism, Sfanţul Părinte descrie imaginea familiei creştine ideale, cu
„căsuţa” ei plină de veselie şi seninătate, de care sunt atât de departe insultele. Este
familia înfrumuseţată cu cea mai aleasă podoabă, în care „suflă” „vântul moderaţi
ei”, aducând o mireasmă plăcută. Soţul are datoria să-şi îndemne soţia să mulţu
mească neîncetat lui Dumnezeu. Să îi laude demnitatea, blândeţea şi prudenţa, pre
gătind-o, pe calea cuvintelor, spre o filosofie înaltă. O parte importantă a vieţii de

80 Ibidem, X, PG 62, col. 80; ibidem, XXIII, PG 62, col. 168.
81 Ibidem, XV. PG 62, col. 109-110.
82 Ibidem, XXI, PG 62, col. 154.
83 Ibidem, XX, PG 62, col. 143-144.
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familie este consacrată rugăciunii săvârşite în comun. Pildă să le fie celor doi soţi
virtuţile sfinţilor84.
Aspecte dogmatice şi morale în Omiliile la Epistola către Filipeni. Omiliile la
Epistola către Filipeni se înscriu pe linia generală a cuvântărilor hrisostomice, fiind
deopotrivă tâlcuiri ale textelor scripturistice, cât şi lucrări dogmatico-morale. Aceste
două direcţii se întrepătrund şi rezumă o paletă largă de preocupări teologice85.
Cuvântările hrisostomice subliniază hristocentrismul vieţii creştine. Sunt evi
denţiate mai ales roadele întrupării lui Hristos în viaţa noastră. Razele strălucitoare
ale venirii Sale au împrăştiat întunericul neştiinţei şi al păcatului. Fiul lui Dumnezeu
a lăsat de bunăvoie tronul părintesc, pentru mântuirea neamului omenesc, cel aflat în
răutate şi în păcat şi, „ca un doctor iscusit, prepară medicamentele de mult preţ”. Nea dat nouă antidotul nemuririi, „baia renaşterii”, care deschide ochii celor păcătoşi, le
întăreşte sufletul şi le înfrumuseţează trupul. Din toate roadele însă, din toate binefa
cerile, cel mai de preţ este iertarea păcatelor86.
O altă temă este cea a rolului Crucii Domnului în viaţa creştină. Este o viaţă ca
re trebuie trăită departe de nepăsare şi dezmierdări. Crucea a fost numită de Sfântul
Ioan Gură de Aur „obiectul de căpetenie al unui suflet ce se chinuie”. Se cuvine să
primim cu adevărat roadele şi puterea Crucii Domnului, prin care se săvârşesc Bote
zul, primind „pecetea harului” şi hirotonia87.
O altă temă dezvoltată în aceste omilii este cea a ereziilor şi a atitudinii Biseri
cii faţă de eretici. Ereziile sunt numite „fabrici diavoleşti” şi împreună cu
„ereziarhii”, vor pieri. Analiza Sfântului Părinte începe cu Sabelie, a cărui învăţătură
greşită, expusă pe scurt, este combătută. Se continuă cu Marcion, care învaţă că
„Dumnezeu, Care a făcut totul, nu este bun”. Cât despre ereticii Marcel, Fotinie şi
Sofronie, aceştia numesc Cuvântul o energie. Pe toţi, „sabia Duhului” i-a doborât cu
o singură lovitură88.
Am spus despre Sfântul Ioan Gură de Aur că aşează în centrul preocupărilor sa
le teologice omul. Şi în omiliile la Epistola către Filipeni, el subliniază libertatea de
voinţă a omului. Nici nu ar fi posibil ca omul să săvârşească ceva bun, dacă i-ar lipsi

84 Ibidem, XX, PG 62, col. 145-147. Femeile au ca pildă pe Sara, Rebeca, Rahila, sau Ana, femeile
din vechime, dar mai ales pe cele din timpul lui Hristos. Adeseori, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, încă şi
în vremea sa, femeile au întrecut pe bărbaţi „în luptele duhovniceşti” - Ibidem, XIII, PG 62, col. 99-100.
85 Arhim. Theodosie Athanasiu, Viaţa şi activitatea Sfântului Chrisostom, în prefaţa traducerii sa
le: Comentariile sau Explicarea Epistolei către Filipeni a celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan
Chrisostom, Bucureşti, 1903, p. X.
86 La Filipeni, Omilia 12, PG 62, col. 268.
87 Ibidem, Omilia 14, PG 62, col. 276.
88
Ibidem, Omilia 7, PG 62, col. 218, 219.
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intenţia bună şi posibilitatea concretizării ei. Fiecare dintre noi poate să trăiască în
vrednicie sau în păcat, stând în puterea şi în voinţa noastră de a vieţui bine sau rău89.
Mult mai detaliate sunt referirile la aspectele morale ale vieţii creştine. In stră
daniile sale, creştinul nu păşeşte nicidecum pe un tărâm necălcat, ci are pilda sfinţi
lor. Dumnezeu a pus în faţa oamenilor mai multe căi, pentru a dobândi desăvârşirea,
arătându-Şi astfel iubirea Sa de oameni. Bărbaţii cei vechi, drepţii de odinioară,
vrednici fiind de laudă, sunt exemple90. Cuvinte de laudă citim despre Sfinţii Apos
toli, al căror exemplu este demn de urmat de fiecare creştin. Aceştia „ne-au păstrat
intactă icoana primitivă, adică creştinismul în toată puritatea lui”. Dar dascălul desă
vârşit al creştinilor este Hristos însuşi.
în viaţă, creştinii au un ţel bine stabilit: urcuşul lor neîncetat spre Dumnezeu,
strădaniile lor pentru desăvârşire şi pentru dobândirea împărăţiei cerurilor. Această
temă este amplu dezvoltată în ciclul de omilii hrisostomice la Epistola către
Filipeni. Creştinul care crede că a ajuns deja la desăvârşire şi nu îi mai lipseşte
nimic încetează să mai înainteze, în timp ce acela care crede că este departe de
sfârşit „nu va înceta niciodată de a alerga”. Pe drumul ascedent al desăvârşirii
creştine sunt multe alunecuşuri91.
Viaţa creştină trăită autentic presupune trăirea în credinţă, presupune curăţenie
şi roadele dreptăţii, împreună cu lucrarea milosteniei. Din păcate, „Dumnezeul unora
este banul, Dumnezeul altora este pântecele”92. Un avertisment este chiar existenţa
focului gheenei, care a fost lăsat tocmai pentru ca nimeni să nu cadă într-însul, ci
pentru ca oamenii să dobândească împărăţia cerurilor, lucrând pentru dobândirea ei.
Pentru că teama de iad moaie sufletele si le îndeamnă să lucreze cele vrednice, spre a
nu fi „arşi pentru vecie în acea flacără”93.
Răsplata creştinilor care îşi dăruiesc viaţa lor lui Hristos, va fi pe măsura aces
tor strădanii. Mai mult, Dumnezeu dăruieşte împărăţia cerurilor încă şi pentru fapte
aparent mai mici. Aşa de exemplu, în faţa celui care nu poate posti, nici nu se poate
retrage din lume, stă posibilitatea ajutorării celor bolnavi şi neputincioşi, spre a le
89
în om stă puterea de a alege - Ibidem, Omilia 3, PG 62, col. 193; Ibidem, Omilia 4, PG 62, col.
202; Prof. Nicolae Chiţescu, „A fost Sfântul Ioan Hrisostom semi-pelagian?”, MMS XLI (1965), nr. 3-4,
p. 136-162.
90 ,
La Filipeni, Omilia 9, PG 62, col. 241. Sfântul Apostol Pavel este mai ales un model, deopo
trivă pentru creştinul obişnuit, ca şi pentru păstorul de suflete. Drumul lui este un urcuş neîncetat spre
desăvârşire, el nelăsându-se legat de nimic din această viaţă. în fiecare zi, spune Sfântul Ioan Gură de
Aur, Apostolul neamurilor înainta în drumul său, deşi „nu voia ca să capete premiu, ci să îl răpească, să-l
ia cu sila, căci acesta este în adevăratul sens, a lua"-Ibidem. Omila 13, PG 62, col. 271.
1 De aceea, Sfântul Părinte ne îndeamnă zicând: „Chiar de ai căzut, tu scoală-te şi te ridică, fiind
că şi atunci este posibil de a birui... Sus să ţii capul, sus ochiul... Iar de vei căuta spre pământ, apoi...ai
căzut... Tu uită-te drept în sus, unde este şi premiul” - Ibidem, Omilia 13, PG 62, col. 272.
92 Ibidem, Omilia 14, PG 62, col. 277-278.
93 „Să jelim acum şi să umblăm după mântuire, ca să nu jelim atunci (la judecată) în zadar...
Acesta este plânsul virtuţii, iar acela este plânsul unei pocăinţe zadarnice” - Ibidem, Omilia 14, PG 62,
col. 280-282; Ibidem, Omila 16, PG 62, col. 298.
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alina durerile. Acesta este rolul creştinului în raport cu semenii săi, anume de a mân
gâia pe semeni şi de a încuraja94. Alternativa alegerii unei căi mai uşor de urmat este
posibilă pentru orice om, potrivit cu neputinţele şi cu slăbiciunile lui. Aşa de pildă,
creştinul care nu poate trăi în feciorie, poate duce o viaţă de familie, trăită cu toată
responsabilitatea. Celui bogat, dar care nu voieşte să se lipsească de averile sale, i se
cere să facă milostenie, oferind celor lipsiţi95.
Autorul insistă mai ales asupra virtuţilor teologice: credinţa, nădejdea şi dra
gostea. Cât despre rugăciune, ea este „începutul oricărui bine şi pricina mântuirii şi a
vieţii veşnice”. Smerenia, ce caracterizează pe creştinul desăvârşit, este „cauza tutu
ror bunătăţilor”. Creştinul smerit preferă să sufere el însuşi, decât să se răzbune pe
semenul său. Desigur, smerenia este cu totul diferită de servilism şi de linguşire.
Păcatul opus smereniei este obrăznicia, combătută cu hotărâre96.
Marele Ierarh nu încheie nici o cuvântare a sa fără a dezvolta tema, de altfel
atât de actuală şi în zilele noastre, a milosteniei creştine. Fiindcă astăzi, ca şi acum
1600 de ani, nu li se mai cere creştinilor să îşi arate curajul în vremuri de persecuţii,
ci li se cere să arate aceeaşi binefacere ca şi filipenii, cărora le scria Sfântul Apostol
Pavel. Intrega viaţă a creştinului este lăsată de Dumnezeu spre a săvârşi binele şi
numai binele, până în ultima clipă97.
Bogăţia rău întrebuinţată este o piedică în calea mântuirii. Sfanţul Ioan Gură de
Aur îi mustră cu toată asprimea pe oamenii care sunt veşnic nemulţumiţi, deşi ei nu
au de înfruntat dificultăţi. Bogăţia aduce cu ea griji, aduce o sclavie a ei, care înde
părtează liniştea din suflet. Chiar şi seara, când ar trebui să se bucure de binemeritata
odihnă, omul bogat priveghează, temându-se să nu fie prădat. Grija de avere este
întocmai ca un tiran98.
Pentru Sfântul Părinte, păcatul este sinonim cu fuga noastră de Dumnezeu, atât
cu sufletul, cât şi cu voinţa. Păcătuind, omul fuge de propria sa mântuire, când de
94 Ibidem, Omilia 2, PG 62, col. 184-185.
95 Ibidem, Omilia 3, PG 62, col. 194. Omul virtuos este devotat lui Dumnezeu, indiferent de starea
materială în care trăieşte. Bogat sau sărac, bolnav sau sănătos, în slavă sau necinste, omul acesta rămâne
„stăruitor în virtute” şi „nu se încovoiază sub povara necazurilor” - Ibidem, Omilia 13, PG 62, col. 275.
96 Despre credinţă - Ibidem, Omilia 11, PG 62, col. 264; Ibidem, Omilia 12, PG 62, col. 266.
Despre nădejde - Ibidem, Omilia 2, PG 62, col. 185. Despre iubire - Ibidem, Omilia 3, PG 62, col. 190;
şi Magistrand Vasile Boia, „Imnul dragostei (/ Corinteni 13, 1-13) în omiliile Sfântului Ioan Gură de
Aur”, ST XIII (1961), nr. 7-8, p. 430 şi urm. Despre rugăciune - La Filipeni, Omilia 15, PG 62, col.
283-284; o atenţie aparte acordă dascălului creştin adevărat, care se roagă pentru ucenicii săi ca „nici de
ispite să nu fie în totul biruiţi şi nici de înşelăciune să nu fie abătuţi din calea cea dreaptă” - Ibidem,
Omilia 15, PG 62, col. 284. Despre smerenie - Ibidem, Omilia 6, PG 62, col. 215, 216, 218.
97 Fiindcă „cel ce aleargă, dacă după ce a făcut 24 de stadii, se lasă..., a pierdut totul” - Ibidem,
Omilia 1, PG 62, col. 180. Stă în firea omului, aşa cum a fost creat acesta de Dumnezeu, să fie milostiv,
să fie bun şi iubitor de oameni. întreaga lume a fost creată de Dumnezeu din milostenie şi de aici datoria
fiecărui om de a imita pe Stăpânul tuturor - Ibidem, Omilia 5, PG 62, col. 210.
98 Ibidem, Omilia 3, PG 32, col. 195. Orice om îşi doreşte liniştea sufletească. Aceasta însă nu
vine din bogăţie, nici din sărăcie, nici din slavă, nici din necinste, „ci numai din sufletul nostru”, dacă
este „pregătit în ştiinţa virtuţii” - Ibidem, Omilia 13, PG 62, col. 276.
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fapt ar trebui să fugim de duşmanul mântuirii noastre. Creştinul care păcătuieşte este
asemănat cu fiul risipitor din parabola evanghelică, care merge într-o ţară străină şi
îşi risipeşte „moştenirea părintească”, prin care Hristos „ne-a izbăvit de păcate”99.
Elemente de actualitate ale învăţăturii hrisostomice în Comentariul la
Epistola către ColosenL In cele 12 omilii ce alcătuiesc Comentariul Sfântului Ioan
Gură de Aur la Epistola Sfântului Pavel către Coloseni vedem grija sa de a folosi
cuvântul ca mijlocul cel mai potrivit pentru slujirea Bisericii şi a creştinilor.
Apropiindu-se cu dragoste de Sfânta Scriptură şi studiind-o cu perseverenţă,
creştinii se bucură de roadele ei. Sfânta Scriptură este alcătuită din „cuvintele lui
Dumnezeu” şi cuprinde într-însa „medicamente ale sufletului”, pe care fiecare creş
tin trebuie să le dobândească. în Scriptură, găsim sfaturi pe care nici un alt dascăl
lumesc nu ni le poate oferi. Iar când suntem atinşi de suferinţă, de orice fel ar fi
aceasta, găsim mângâierea de care avem nevoie, dacă ştim să căutăm în paginile No
ului Testament. Cărţile Scripturii sunt „armele” ce trebuie să ne însoţească în lupta
cea duhovnicească. La polul opus este necunoaşterea cărţilor sfinte, pe care Sfântul
Părinte o consideră „cauza tuturor relelor”101.
Alt element de actualitate este învăţătura despre Sfintele Taine ale Botezului şi
Căsătoriei, în spiritul autentic al Bisericii noastre. Sfântul Botez este „baia renaşte
rii” noastre, de această dată nu din ţărână, aşa cum s-a petrcut la facerea primului om
de către Creatorul tuturor, ci din Duhul Sfânt, Care îl ridică pe om până lângă tronul
cel împărătesc. Sfântul Botez este văzut şi ca înviere, căci omul cel vechi se afundă
în apă, „îngropând moartea”, prin puterea cea dumnezeiască şi înviind la viaţa cea
nouă, viaţa în Hristos. O frumoasă asemănare face Sfântul Părinte între colimvitra
Botezului şi Marea Roşie, în care egiptenii s-au înecat, iar evreii au înviat102.
Cât despre Taina Căsătoriei, aceasta este „o legătură hotărâtă de însuşi Dumne
zeu”. Nunta creştinului se cuvine să fie, desigur, cinstită cu mese bogate, cu haine
frumoase şi cu tradiţii pe măsură, dar fără obiceiurile şi cântecele păgânilor. Nunta
nu este teatru pentru necredincioşi, ci „o taină şi încă o taină de mare importanţă”,
sinonimă cu modestia şi ruşinea. La nunta creştinilor, Hristos este prezent, alături de
corul cel îngeresc103.
99 „Dacă fugi de Dumnezeu, la cine îţi vei găsi tu scăparea? Dacă fugi de lumină, cum vei mai ve
dea? Dacă fugi de viaţă, cum vei mai putea trăi?” - Ibidem, Omilia 12, PG 62, col. 268. Dintre păcate,
întâlnim în Omiliile la Epistola către Filipeni referiri la lăcomie şi la slava deşartă - Despre lăcomie Ibidem, Omilia 15, PG 62, col. 285. Despre slava deşartă - Ibidem, Omilia 8, PG 62, col. 235.
100 P. Hristou, Patrologie, voi. 4, Tessalonic 1989, în lb. greacă, pg. 286.
101 La Coloseni, Omilia 9, PG 62, col. 361-362.
102 Ibidem. Omilia 6, PG 62, col. 342; Ibidem, Omilia 7, PG 62, col. 346.
03 Sfanţul Ioan Gură de Aur se opune prezenţei muzicanţilor la nunţile creştinilor. Căci, spune el,
acolo unde sunt muzicanţi, Hristos nu poate ft prezent - Ibidem, Omilia 12, PG 62, col. 386, 389. Sfatu
rile pe care Marele Ierarh le oferă păstoriţilor săi, despre modul întemeierii unei familii, sunt la fel de
actuale pentru creştinii zilelor noastre, mai ales pentru părinţi. Pe aceştia îi îndeamnă să găsească pentru
fiicele lor bărbaţi destoinici. Nu averea trebuie să fie criteriul alegerii lor, ci „evlavia sufletului, blânde-
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Dintre virtuţile teologice, omiliile la Epistola către Coloseni se opresc asupra
sensului dragostei autentice creştine, dragostea duhovnicească. Sfanţul Părinte ex
clude iubirile naturale, care ţin de viaţa oamenilor, iubirea faţă de prieteni, sau chiar
faţă de părinţi, ori de copii, iubirea tatălui faţă de fiul lui, ca şi pe cea a fiului către
tată, a bunicului faţă de nepot, a femeii către soţul ei, iubirile frăţeşti. Dincolo de
toate acestea se află dragostea duhovnicului, pe care Sfanţul Ioan Gură de Aur o nu
meşte „regină ce stăpâneşte pe celelalte”, fiindcă ea nu îşi trage seva din sentimente
omeneşti, nu ţine de obiceiurile noastre, nu ţinteşte dobândirea unui câştig obişnuit,
ci „pogoară de sus din cer”104, această virtute fiind deopotrivă şi pentru creştinii zile
lor noastre o soluţie la problemele duhovniceşti care ne frământă, în condiţiile în
care legăturile bazate pe relaţiile tradiţionale de familie sunt tot mai slabe.
în general, virtuţile sunt văzute ca adevărata podoabă a creştinului. Milostenia,
iubirea de oameni ori înţelepciunea, care înfrumuseţează viaţa oricărui cinstitor de
Dumnezeu, sunt mai preţuite decât aurul. Ca şi în alte cicluri de omilii, în omiliile la
Epistola către Coloseni este dezvoltată tema de permanentă actualitate a necesităţii
milosteniei creştine. Săvârşitorul milosteniei primeşte răsplata de la însuşi Mântuito
rul nostru Iisus Hristos. Nu este însă o răsplată legată de această viaţă, căci un creş
tin milostiv nu doar că nu o aşteaptă, ci chiar se supără să ştie că o va primi acum.
Căci „când omul răsplăteşte, Dumnezeu nu răsplăteşte, ci numai când omul nu răs
plăteşte, atunci Dumnezeu răsplăteşte”. Măsura milosteniei este direct proporţională
cu posibilităţile celui ce o săvârşeşte105.
Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă neostenit pe creştini să fie lucrători ai pă
cii, în diversele ei forme, cu convingerea că în ajutor le stă însuşi Dumnezeu. Acesta
ne dă un înger păzitor, deopotrivă dascăl şi următor al nostru. Pentru lucrarea păcii,
creştinul se roagă întreaga sa viaţă, încă şi „în saluturile zilnice”. Slujba Sfintei Li
turghii aduce, prin glasul preotului, „Pace tuturor!”, căci aceasta este „mama tuturor
bunătăţilor”. Nu în ultimul rând, creştinii să dorească dobândirea bunului păcii lăun
trice106.
Omiliile la Coloseni ale Sfântului Ioan Gură de Aur ne descriu pe Moise ca pe
un neîntrecut pedagog al poporului său, dar de la care şi noi creştinii avem multe de
învăţat. Sfânta Scriptură arată mijloacele prin care Dumnezeu a lucrat pentru mântui
rea întregului neam omenesc. Moise a fost dascăl neîntrecut, a fost pedagog şi i-a
învăţat pe iudei ca pe nişte copii, i-a pedepsit pentru greşelile săvârşite. El îi învaţă
ţea, adevărata înţelepciune şi frica de Dumnezeu”, subliniind „egalitatea în cinste” dintre cei doi soţi, ca
şi necesitatea rugăciunii. Cât despre podoaba adevăratei mirese, aceasta nu este făcută din aur, ci este
„blândeţea şi ruşinea” - Ibidem, Omilia 12, PG 62, col. 390.
104 Ibidem, Omilia l, PG 62, col. 303.
105
Ibidem, Omilia l, PG 62, col. 304, 308. Găsim în Omiliile la Coloseni îndemnuri permanent
valabile pentru a conştientiza realitatea caracterului cu totul trecător al bunurilor legate de lumea aceasta,
pe care oamenii le numesc în chip impropriu „bogăţie” - Ibidem, Omilia 7, PG 62, col. 347-348.
106 însuşi Fiul lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, a venit pe lume „ca să împace cele
de pe pământ cu cele din ceruri”; cei care luptă împotriva păcii sunt „fiii diavolului” - Ibidem, Omilia 3,
PG 62, col. 322-323.
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prin metoda învăţământului gradat, la fel de actuală şi în pedagogia actuală. Fiindcă
orice dascăl nu învaţă pe copii să citească, mai înainte de a-i deprinde pe aceştia cu
literele alfabetului10 .
Aspecte practice de morală creştină în Omiliile la Epistolele I şi II
Tesaloniceni. Ca şi în omiliile la alte epistole pauline, în care se arată ca un tâlcuitor neîntrecut al textului sfânt, în omiliile la cele două Epistole către Tesaloniceni,
Sfântul Ioan Gură de Aur ne transmite adevăruri de credinţă şi învăţăminte morale
de un folos real, prin care a contribuit la întărirea vieţii duhovniceşti a creştinilor
dintotdeauna108.
Despre tema prieteniei creştine, Sfinţii Părinţi au vorbit pe larg, ca unii ce s-au
învrednicit să trăiască în preajma unor oameni aleşi. Sfântul Ioan Gură de Aur dă
însă prieteniei o altă dimensiune, duhovnicească, legând-o de credinţa noastră în
Hristos. Adevăraţii prieteni arată o dăruire totală şi nu preferă nimic înaintea priete
niei, pentru care sunt gata să îşi dea chiar sufletul. Aceste cuvinte nu pot fi înţelese
decât de cel care s-a bucurat de un prieten adevărat109.
Marele Ierarh îndeamnă neîncetat pe creştini la dragoste, subliniind forţa nebă
nuită a acestei virtuţi, care biruie orice păcat şi aduce o adevărată transformare în
sufletul omenesc. Fiindcă mai uşor poate rezista în faţa focului ceva uscat, decât re
zistă păcatul în faţa dragostei creştine. Prin excelenţă, această virtute îi caracterizea
ză pe sfinţi, însă totodată ea îi aşează şi pe cei care o fac lucrătoare în rândul oameni
lor bineplăcuţi lui Dumnezeu110.
In viaţa creştină, rugăciunea ocupă un loc aparte. Sfântul Părinte vorbeşte des
pre rugăciunea publică, dar şi despre cea particulară. Insistă asupra puterii pe care o
are rugăciunea mulţimii, care pogoară milostenia lui Dumnezeu peste creştinul îm
podobit cu virtutea1 .
Omiliile hrisostomice abordează pe larg tema atitudinii creştine faţă de bunuri
le materiale. Bogăţia, ca acumulare a unor astfel de bunuri, este o piedică în calea
mântuirii. Pofta de avuţie este numită buruiană aspră şi sălbatică, ce răsare în inima
omului lipsit de milostenie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne adresează un stăruitor în107

Ibidem. Omilia 4, PG 62, col. 329-331.
Omiliile au fost rostite pe vremea când conducea Biserica din Constantinopol - P. Hristou, Patrologie, voi. 4, Tessalonic, 1989, p. 286 - în limba greacă.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Nimic nu poate fi mai plăcut ca o astfel de dragoste, pe care
nimic supărător nu o împiedică, fiindcă aduce o mulţumire nespusă, într-un cuget” - La I Tesaloniceni,
Omilia 2, PG 62, col. 403.
no
Ibidem, Omilia 4, PG 62, col. 420-421. în omiliile la Epistola I către Tesaloniceni, mai mult
decât în alte omilii la epistolele pauline, iese în evidenţă spiritul irenic, împăciuitor al Sfântului Părinte.
El îndeamnă să lucrăm iubirea încă şi faţă de duşmanii noştri - Ibidem, Omilia 4, PG 62, col. 422.
111 La II Tesaloniceni, Omilia 4, PG 62, col. 489-490. Sfânta Scriptură vorbeşte despre foloasele
rugăciunilor sfinţilor, dând exemplu pe Comeliu Sutaşul, pe Tabita, ori pe Samuil. Sfântul Ioan Gură de
Aur spune: „Să nu dispreţuim rugăciunile sfinţilor..., ci să-i rugăm a fi solidari şi rugători către Dumne
zeu pentru noi şi să ne dea o mână de ajutor” -Lai Tesaloniceni, Omilia I, PG 62, col. 396-397.
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demn la fapte bune, sensibilizându-ne astfel. Amintirea pedepselor care îi aşteaptă pe
cei păcătoşi, ideea de judecată şi de răsplată urmăreşte să ne facă pe noi să fim
„sprinteni” la săvârşirea binelui112.
Dintre multele păcate care însoţeau viaţa celor bogaţi de atunci, păcate pe care
le observăm repetate şi de mulţi dintre bogaţii zilelor noastre, Sfanţul Părinte amin
teşte de obiceiul celor care intrau în lăcaşul sfanţ spre a fi văzuţi de ceilalţi în hainele
lor luxoase, ieşind în evidenţă totodată prin gesturi, prin mişcări, ori chiar prin nu
mărul slugilor care îi însoţeau. Ei nu veneau în Sfânta Biserica nicidecum spre a as
culta „cuvintele lui Dumnezeu”113. Altej)ăcate criticate sunt îngâmfarea, răutatea şi
preocuparea pentru plăcerile trecătoare11 .
Dintre aspectele practice ale vieţii creştine, Sfântul Ioan Gură de Aur se opreşte
asupra celor legate de pedagogie, ca unul ce este neîntrecut îndrumător de suflete.
Lucrarea sa este asemănată cu cea a unui doctor care, voind să vindece o rană, pune
mai întâi degetul său pe aceasta. Căci „dacă nu murdăreşte mâinile lui cele tămădui
toare, nu va putea tămădui pe cel bolnav”. La fel procedează şi preotul, care vorbeşte
despre patimile omeneşti, străduindu-se astfel să le vindece11 .
Aspecte ale vieţii creştine în omiliile la Epistolele Pastorale. Tematica morală
a omiliilor hrisostomice la epistolele pastorale ale Sfântului Apostol Pavel este vastă,
ea atingând multe dintre aspectele vieţii creştine.
Sfântul Ioan Gură de Aur înalţă un imn iubirii de Dumnezeu şi de aproapele.
Putem să II iubim pe Dumnezeu doar prin Hristos. Este subliniată necesitatea vir
tuţii iubirii creştine, alături de cea a credinţei. „Sunt mulţi cei care cred că Hristos
este Dumnezeu, însă nu-L iubesc pe Dânsul şi nici nu fac cele ale celor ce iubesc”.
Din păcate, faţă de prieteni arătăm grijă, în vreme ce faţă de Hristos, pe care îl în
tâlnim în chipul celor flămânzi şi aflaţi în nevoi, rămânem nepăsători116. A doua
virtute cardinală a vieţii creştine este credinţa. Ea presupune primirea celor despre

112 Ibidem, Omilia 8, PG 62, col. 446. O faptă bună la îndemâna oricărui creştin este ajutorarea
săracilor de la uşile bisericilor, care imploră milostenia, eleimosina. Masa milosteniei pe cei săraci să îi
adune - Ibidem, Omilia 11, PG 62, col. 468. Fapta celui care trece cu vederea pe flămândul ce îi cere
ajutorul este asimilată de către Sfanţul Părinte cu cea a lui Cain. Un astfel de om omoară „dacă nu cu
sabia, apoi prin faptul că îl lasă flămând - Ibidem, Omilia 8, PG 62, col. 444.
1 3 La II Tesaloniceni, Omilia 3, PG 62, col. 483-484. Un alt păcat, adeseori săvârşit de cei bogaţi,
este adunarea şi folosirea podoabelor, a aurăriilor, a pietrelor preţioase şi a altor lucruri care „ispitesc
ochii”, în loc să caute bunurile veşnice - Ibidem, Omilia 3, PG 62, col. 415-416.
114 La II Tesaloniceni, Omilia 1, PG 62, col. 470-472; La I Tesaloniceni, Omilia 9. PG 62, col.
451-452.
115 Ibidem. Omilia 5, PG 62, col. 427.
116 „Pe Hristos, Care pe fiecare zi se apropie de noi, nu pentru vreun lucru mare, ci pentru o bucată
de pâine, nici măcar nu-L băgăm în seamă” -Lai Timotei, Omilia 3, PG 62, col. 518.
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Dumnezeu „fără a cere dovezi”, fără a pune înainte raţionamentele omeneşti, fără a
admite îndoiala117.
Un rol important în viaţa creştinului adevărat îl joacă rugăciunea, mai ales cea
de mulţumire, dar şi rugăciunea pentru aproapele, credincios, sau mai puţin credin
cios, sau chiar rugăciunea pentru duşmani. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu ca să îi
îmblânzescă pe cei care ne urăsc, cu atât mai mult nu trebuie să grăim vreun cuvânt
împotriva lor18.
Tema milosteniei este pe larg abordată. Ea este văzută mai ales în legătură cu
întrebuinţarea bună a celor pe care le primim în dar de la Dumnezeu. Ştim că banii,
averile în general, îi înrobesc pe oameni. Şi totuşi, banii sunt buni, dacă sunt întrebu
inţaţi pentru lucrarea milosteniei, pentru ajutorarea săracilor, iar nu pentru lucruri
zadarnice119. Fiind milostivi faţă de cei săraci, îndurători cu ei, învăţăm să dispreţu
im averile şi să fugim de lăcomie. Nici o altă faptă bună a omului nu are putere mai
mare decât milostenia, în a stinge focul păcatelor noastre120.
Sfântul Ioan Gură de Aur aseamănă viaţa creştină cu o scenă de teatru, cu un
vis. Şi, aşa cum la ridicarea cortinei, toate se risipesc, visele zburând, la sfârşitul vie
ţii noastre „toate se strică, toate se nimicesc şi dispar”. Rămâne în urmă un copac pe
care l-am sădit, rămâne casa pe care am ridicat-o. Din păcate, lipsit de înţelepciune,
omul nu se sfieşte, ci face totul ca şi cum ar fi nemuritor, uitând de ţelul vieţii creşti
ne şi petrecându-şi viaţa în desfătări121.
Libertatea omului este un factor cheie în realizarea idealului desăvârşirii creşti
ne. Sfântul Părinte subliniază adeseori rolul ei. Ne îndeamnă, liberi fiind, să ne ridi
căm din „vijelia acestei vieţi”, fiindcă pentru un suflet puternic, nimic nu este prea
greu . Răspunzând celor care vedeau cauza nenorocirilor din viaţa omului în exis
tenţa destinului, Sfântul Ioan Gură de Aur îi mustră cu asprime.
Tematica bogăţiei şi a sărăciei revine şi în omiliile hrisostomice la Epistolele
pastorale. Creştinul este îndemnat să devină cu adevărat bogat, dispreţuind averile
lumeşti şi fiind ajutat de harul divin123. Iubitorul de arginţi este vrednic de milă, fiind
117 Credinţa este „piatra cea puternică”, pe care nici râurile şi nici vânturile nu o pot sfărâma.
Această temelie puternică dă siguranţă vieţii - Ibidem, Omilia 18, PG 62, col. 598.
118 Ibidem, Omilia 6, PG 62, col. 531-533.
Sfanţul Ioan Gură de Aur îndeamnă: „La aceasta întrebuinţează aurul tău: dezleagă pe cel le
gat, iar nu lega ceea ce trebuie dezlegat” - Ibidem, Omilia 7, PG 62, col. 538.
170 Milostenia este „scara care duce la cer” - La Tit, Omilia 6, PG 62, col. 698.
121 La I Timoiei, Omilia 15. PG 62, col. 584. Dumnezeu a dat oamenilor trupul cel pământesc
„pentru ca să-l ridicăm la cer” şi nu pentru ca să tragem prin trup şi sufletul la pământ. Fiindcă trupul
nostru pământesc poate deveni ceresc, dacă voim - Ibidem, Omilia 15, PG 62, col. 585; între ţelurile
vieţii creştineşti se numără de asemenea dobândirea înţelepciunii - Ibidem, Omilia 18, PG 62, col. 599;
sau păstrarea curăţeniei, a fecioriei - ibidem, Omilia 8, PG 62, col. 542-543.
122 „în puterea noastră stă a suferi totul, sau de a nu suferi” - Ibidem, Omilia 9, PG 62, col. 654-656.
„Nu este bogat cel ce are multe averi, ci cel ce nu are nevoie de multe”. Singurele bunuri adev
ărate, pe care nu le pierdem niciodată, sunt cele sufleteşti, ca de pildă milostenia şi filantropia - Ibidem,
Omilia 12, PG 62, col. 561 şi 564. Pământul ca şi banii, sunt o falsă avere. Sfântul Părinte aminteşte şi un
proverb, care zice: „Ogorule, al câtor stăpâni eşti şi al câtor vei fi?” - Ibidem, Omilia 11, PG 62, col. 566.
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mereu nemulţumit, fără recunoştinţă şi duşman al întregii lumi. Ar dori ca totul să fie
pustiu, spre a lua bunurile celorlalţi. El este un om într-adevăr bolnav124.
Creştinii au datoria să lupte cu păcatul, pe care Sfanţul Părinte îl numeşte „ne
curat”. Desigur, păcatul este de multe feluri, este variat. Sunt amintite câteva dintre
păcate: răutatea, lăcomia, viclenia125, dispreţul faţă de semeni126, nedreptatea127, sau
tendinţa de a-i judeca pe semenii noştri1.
Elementele de pedagogie creştină sunt numeroase în omiliile hrisostomice la
Epistolele Pastorale. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte mai întâi despre pedagogia
divină, care ne îndrumă spre cunoaşterea adevărului, spre desăvârşire, spre cer. Sfân
ta Scriptură obişnuieşte să ne trimită la exemplul necuvântătoarelor. Leneşul poate
învăţa de la albină, ori de la furnică129. Exemple vii sunt chiar dascălii noştri, adevă
raţi luminători. Să ne purtăm faţă de ei nu precum copiii, ci precum nişte bărbaţi du
hovniceşti. Pilda vieţii creştinilor este un îndemn pentru îndreptarea necredincioşi
lor130. Educaţia în familie este o componentă importantă, asupra căreia se insistă
mult, mai ales în ce priveşte creşterea copiilor. Atunci când baza şi temelia vieţii
creştine sunt bune, părinţii vor primi o plată pe măsura strădaniilor lor, „iar dacă vor
neglija aceasta, mare le va fi osânda”13 . Mamele creştine să se îngrijească de fiicele
lor, spre a le deprinde cu obiceiurile casnice, ca să devină evlavioase şi demne, să
dispreţuiască averile, să trăiască simplu şi fără pretenţii. Băieţii şi ei să fie educaţi în
demnitate şi înţelepciune, fugind de lux şi de averi132.
Alte elemente de actualitate ale învăţăturii creştine din omiliile la Epistola
către Filimon. Intre cele câteva teme de teologie morală pe care le întâlnim în omili124 Sfanţul Ioan Gură de Aur exclamă: „Spune-mi însă, nenorocitule şi vrednicule de jale şi mai
rob decât toţi robii: dacă ar fi toate aur în lumea aceasta, oare te-ar mântui pe tine aurul, fiind prăpădit de
foame?” - La II Timotei, Omilia 7, PG 62, col. 638.
125 La Tiu Omilia 3, PG 62, col. 681.
126 „Să nu ne dispreţuim unii pe alţii, ca să nu ne învăţăm a dispreţui şi pe Dumnezeu... Să ne
cinstim unii pe alţii, ca să ne învăţăm a cinsti şi pe Dumnezeu” - La II Timotei, Omilia 7, PG 62, col.
637-638.
127 „Sufletul, dacă nu are cumpăna cugetelor sale înţelepţită şi bine întărită cu frica lui Dumnezeu,
nu va putea judeca bine lucrurile, ci se clatină” - Ibidem, Omilia 5. PG 62, col. 627-628.
128 Când noi acuzăm pe alţii, să ne gândim la păcatele noastre „şi ne vom vedea pe noi înşine” Ibidem, Omilia 3. PG 62, col. 617.
129 La I Timotei, Omilia /, PG 62, col. 509-510; ibidem, Omilia 16, PG 62, col. 589.
130 Sfanţul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să priveghem şi „să arătăm pe pământ o viaţă cerească”
- Ibidem. Omilia 10, PG 62, col. 551.
131 „Tinereţea este ca şi un cal sălbatic...şi dacă de la început şi din cea mai fragedă vârstă a copi
lăriei îi vom pune nişte hotare bune, după aceea nu vom avea nevoie de multe osteneli” - La I Timotei,
Omilia 9, PG 62, col. 546. Sufletul copiilor este bunul cel mai de preţ. Dacă nu le formăm un suflet
creştinesc, atunci nu le vor fi de folos nici averile, care de altfel le aduc doar vătămare. Bunătatea şi
cinstea sunt cea mai mare bogăţie pe care o putem oferi odraslelor. „Copiilor celor care nu sunt bine
crescuţi le este mai bună sărăcia, decât bogăţia” - Ibidem, Omilia 9, PG 62, col. 547.
2 Ibidem. Omilia 9, PG 62, col. 548. Femeia creştină este sfătuită să nu folosească parfîimurile şi alte
cosmetice, lucrând mai degrabă pentru curăţenia ei sufletească - Ibidem, Omilia 2, PG 62, col. 513-514.
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ile hrisostomice la Epistola către Filimon, vorbim mai întâi despre virtutea smereniei
creştine. Mântuitorul însuşi este un exemplu desăvârşit de smerenie. La rândul său,
creştinul să se smerească pe sine aşa cum se cuvine, să Fie plin de cumpătare. Sme
renia şi cumpătarea nu trebuie să fie pricini de îngâmfare. Omul smerit, chiar dacă ar
fi mai smerit decât toţi ceilalţi semeni, să nu cugete lucruri mari despre sine, să nu îi
ia pe ceilalţi în râs, nici să nu se laude133.
în ce priveşte relaţia dintre stăpâni şi supuşi, Sfântul Ioan Gură de Aur se arată
plin de echilibru şi de omenie. Supuşii să nu deznădăjduiască, iar stăpânii lor să nu
fie prea aspri, ci să le ierte greşelile. Să nu se ruşineze cu cei mai mici decât ei, ci să
le fie tovarăşi în toate faptele bune134.
Iertând greşelile semenilor noştri, arătăm că suntem plini de îndurare faţă de ei.
Să nu uităm că „greşelile pe care noi le iertăm altora aici sunt cei 100 de dinari (din
Sfânta Evanghelie), pe când greşelile noastre faţă de Dumnezeu sunt mii de talanţi”.
Păcatul, spune Sfântul Părinte, se judecă după valoarea persoanelor. Dacă omul care
îl jigneşte pe un împărat este aspru pedepsit, atunci cu atât mai mult cel ce îl jigneşte
pe Dumnezeu. în plus, „păcatele devin şi mai multe şi mai mari, nu numai prin su
perioritatea persoanei, ci şi prin însăşi firea lor”135.
Necesitatea lucrării virtuţilor după omiliile la Epistola către Evrei. Aceste
omilii dezvoltă pe larg tema desăvârşirii creştine, insistând asupra necesităţii lucrării
virtuţilor. Astfel, iubirea este socotită un dar „cu mult mai însemnat şi mai strălucit
decât acela de a învia morţii”. Fără iubire nu vom avea nici un folos, chiar dacă ne
am pune viaţa în pericol pentru credinţă136. Alte virtuţi despre care Sfântul Părinte
aminteşte în aceste omilii sunt: nădejdea creştină137, mulţumirea neîncetată lui Dum
nezeu pentru toate pe care le avem „cu prisosinţă”138, smerenia sau umilinţa139, cum
pătarea140, teama de Dumnezeu141.

133 Să ne gândim până unde s-a coborât cu smerenia Sa Stăpânul tuturor şi atunci nu ne vom mai
lăuda cu strădaniile noastre, ci ne vom considera „ca unul ce nu a făcut nimic” - La Filimon, Omilia 2,
PG 62,Î3Acol. 713.
Ibidem, Omilia 2, PG 62, col. 711.
135 Ibidem, Omilia 1, PG 62, col. 705.
136 La Evrei, Omilia 3, PG 63, col. 36.
137 Ibidem, Omilia 12. PG 63, col. 102.
138 Exemplele oferite nouă sunt numeroase, în general din Sfânta Scriptură. Se insistă mai ales în
omiliile hrisostomice asupra pildei dreptului Iov - Ibidem, Omilia 20, PG 63, col. 147.
139 A fi smerit, spune el, înseamnă a răbda pe altul care batjocoreşte, a ne cunoaşte starea de păcă
toşenie si a răbda vorbele rele rostite împotriva noastră - Ibidem, Omilia 28, PG 63, col. 190.
1 0 Virtutea cumpătării este văzută în raport cu păcatul opus, cu lăcomia, care are ca urmare îngroşarea
trupului - Ibidem, Omilia 29, PG 63, col. 207-208; cât despre păcatul lăcomiei de bani, Sfântul Părinte
reaminteşte că omul lacom nu se sfieşte „nici chiar de Dumnezeu” - Ibidem, Omilia 15. PG 63, col. 121.
14 „Dacă cineva, văzând pe cel iubit de dânsul..., i se înalţă sufletul, iar cugetul i se ridică..., apoi
cel ce are în cugetul său pe Dumnezeu..., când oare ar putea simţi ceva supărător sau s-ar teme de
primejdii?” - ibidem, Omilia 26, PG 63, col. 182-183.
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Pocăinţa este prezentată ca o adevărată doctorie, ce ne poate alunga şi şterge
păcatele..La „prepararea” medicamentului pocăinţei contribuie mult părerea de rău
pentru păcatele săvârşite şi smerenia, alături de rugăciuni şi de lacrimi vărsate „în
timpul zilei şi în timpul nopţii”. De mare folos pentru sufletul care se pocăieşte este
milostenia, care dă forţă pocăinţei142.
Una dintre calităţile sau virtuţile ce trebuie să îl caracterizeze pe creştinul ade
vărat este respectul şi ajutorarea semenilor, în spiritul umanismului creştin autentic.
Sfanţul loan Gură de Aur îndeamnă la respect, la receptivitate faţă de nevoile şi ne
cazurile celorlalţi. Când vedem pe cineva sărac, nu trebuie să fugim de el. Aceasta
pentru că vom sta la aceeaşi judecată de obşte şi el ne poate izbăvi de focul veşnic143.
Tema milosteniei creştine ocupă un loc central în preocupările de păstor de sufle
te ale Sfântului loan Gură de Aur. Milostenia este o poruncă a Stăpânului tuturor, prin
care ni se cere să oferim cele de prisos nouă pentru ajutorarea săracilor. Milostenia,
eleimosina este o datorie deopotrivă a celor bogaţi, dar şi a celor săraci, încă şi a celor
care se hrănesc „din cerşit”. Căci „măreţia milosteniei nu se judecă pe măsura celor
date”144. Creştinul adevărat îl ajută pe cel ce tremură de frig, îi oferă haine, îl scoate
din nenorociri şi niciodată nu îl jigneşte, din pricina ajutorului pe care i-1 oferă. Trebu
ie să privim în profunzime cauza nenorocirilor omeneşti, a celor care au adus „naufra
giul” acelor fiinţe şi nici chiar când exagerează starea, să nu arătam cruzime145.
Sfântul Părinte insistă mult asupra modului cum creştinul trebuie să întrebu
inţeze darul bogăţiei, primit de la Stăpânul tuturor. Ne îndeamnă să nu devenim
robi ai banilor, nici ai averilor, lăsându-ne stăpâniţi de acestea. Fiindcă bogăţia
aduce o mulţime de păcate, nu trebuie să umblăm după ea, nici să nu îi invidiem pe
cei care o posedă146.
Lupta permanentă a creştinului este lupta cu păcatele, pentru care trebuie să fa
că totul, spre a nu fi lipsit de răsplata virtuţilor. Lacrimile pot să spele păcatele noas
tre, dacă ele sunt vărsate în timpul vieţii. Fiindcă acum este timpul să plângem, pen-

142 „Pocăinţa, spune Sfanţul loan Gură de Aur, ne face curaţi ca zăpada, ne albeşte ca lâna Ibidem, Omilia 9, PG 63, col. 102.
143 „Iată, de pildă, spune Sfanţul Părinte, că frigul este mare şi săracul are nişte zdrenţe aruncate
pe el... şi tu... treci pe lângă dânsul. Şi atunci cum pretinzi ca în nenorocirile tale să ai pe Dumnezeu în
ajutor?” - Ibidem, Omilia 11, PG 63, col. 93-94.
144 Dragostea faţă de semeni este cea care mişcă intenţia celui milostiv, oricât ar vrea să ofere de
puţin şi faţă de acela Dumnezeu nu îşi va întoarce faţa - Ibidem, Omilia 1, PG 63, col. 19-20. Milostenia
este văzută şi ca o lecţie de viaţă, pentru cel ce o lucrează. El ne îndeamnă să ne facem un examen de
conştiinţă şi să ne gândim ce am face dacă am fi în locul celui sărac. Să nu uităm faptul că şi acela este
om, ca noi, liber, împărtăşindu-se de aceeaşi nobleţe a fiinţei umane, chiar dacă viaţa sa este grea, pre
cum cea a animalelor - Ibidem, Omilia 11, PG 63, col. 93.
145 Ibidem, Omilia 11, PG 63, col. 94.
146 „Aceia care au averi să le întrebuinţeze precum trebuie, iar cei ce nu au să nu se vaiete pentru
aceasta, ci să mulţumească pentru toate lui Dumnezeu” - Ibidem, Omilia 2, PG 63, col. 25-26. Ceea ce
omul posedă în plus, adică îi prisoseşte, fiind mai presus de nevoile sale, trebuie oferit în dar săracilor.
„Toate sunt de prisos, afară de nevoile noastre” - Ibidem, Omilia 28. PG 63, col. 197.
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tru a râde apoi cu adevărat147. Creştinul este îndemnat să rabde încercările şi isgitele
care se abat asupra lui. Indelunga-răbdare are multe moduri de manifestare . Ea
trebuie însoţită de moderaţie149.
O altă temă de teologie morală, pe care o regăsim în omiliile hrisostomice stu
diate, este cea a existenţei liberului arbitru în om, existenţă susţinută cu tărie, căci „al
nostru este de a alege şi de a voi”. în această alegere nu suntem singuri, ci ne vine în
ajutor Dumnezeu „cu multă putere”150.
în fine, o problemă de viaţă creştină este cea referitoare la frecvenţa cu care pu
tem să ne împărtăşim, să primim Sfânta Euharistie. Sfanţul Ioan Gură de Aur se
străduieşte de altfel să răspundă întrebărilor pe care păstoriţii săi i le adresau. Se ştie
că unii se împărtăşeau o singură dată pe an, alţii de două ori, iar alţii de mai multe
ori. De fapt, importanţă are nu frecvenţa, ci curăţia inimii celui ce primeşte Dumne
zeiasca Euharistie şi vrednicia, cerându-se o viaţă fără de prihană. Pentru cel care nu
este curat, mai bine este să nu se împărtăşească niciodată, altfel putând să se expună
pedepsei veşnice. Nici chiar postul prealabil de 40 de zile nu este de folos, dacă după
încheierea lui revenim la vechile obiceiuri. Neştiinţa nu este o scuză. în acele vre
muri, creştinii intrau în Biserică, aflăm în aceste omilii, în fiecare zi151.
Concluzii. Sfanţul Ioan Gură de Aur a tâlcuit Sfânta Scriptură clar şi tradiţio
nal, ştiinţific, dând cuvintelor o interpretare gramaticală şi istorică, combătând ex
trema alegorismului alexandrin şi urmând calea de mijloc a interpretării. Neîntrecu
tul păstor de suflete s-a străduit să îi convingă pe toţi că, după primirea botezului,
cea dintâi datorie a fiecărui creştin este aceea de a cunoaşte temeinic Sfânta Scriptu
ră, fiindcă citind-o şi înţelegând-o, ei aveau la îndemână un mijloc puternic pentru
salvarea propriilor suflete. Marele Ierarh nu înţelege să identifice cunoaşterea Scrip
turii de către creştini cu o simplă lectură, separată de Biserică, cu diferitele înţelesuri
la care poate ajunge fiecare, ci subliniază cunoaşterea pe care numai Biserica o poate
da, ca una ce este singura împuternicită în această lucrare. Preocupările Sfântului
Ioan Gură de Aur pentru tâlcuirea Sfintei Scripturi se regăsesc într-o operă vastă,
impresionantă şi actuală. Ea este oglinda strădaniei constante de a face pe creştini să
cunoască în profunzime cuvântul lui Dumnezeu.
147 „Nu a plânge...este ceva rău, ci rău este de a face lucruri vrednice de plâns...Trebuie a jeli
păcatele noastre” - Ibidem, Omilia 23. PG 63, col. 166; ibidem. Omilia 15. PG 63, col. 124.
148 „Toată viaţa noastră să o socotim ca timp de luptă... Noi trebuie prin necazuri să ne desăvâr
şim” - Ibidem, Omilia 5, PG 63, col. 50-51.
149 Ibidem, Omilia 5, PG 63, col. 52. „Patima, căzând asupra celui ce are răbdare, cu nimic nu îl
vatămă” - Ibidem, Omilia 22, PG 63, col. 160.
150 Ibidem. Omilia 12, PG 63, col. 99; ibidem, Omilia 16, PG 63, col. 126. Când sufletul omului
este întărit de Sfântul Duh, atunci el poate să treacă peste toate valurile vieţii. Sufletul este întocmai cu o
pânză de corabie şi, „dacă noi vom ţine bine întinsă pânza din toate părţile, cu speranţa celor viitoare,
desigur că va primi bine energia Duhului” - Ibidem, Omilia 34, PG 63, col. 235.
151 Ibidem, Omilia 17, PG 63, col. 132. Despre frecvenţa cu care se împărtăşesc creştinii, care de
pinde de vrednicia lor, şi: La I Timotei, Omilia 5, PG 62, col. 529.
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Rolul Sfintei Scripturi în educaţie. Lucrarea învăţătorească a Sfanţului Ioan
Gură de Aur se fundamentează pe tâlcuirea, pe înţelegerea Sfintei Scripturi şi pe
aplicarea în viaţă a învăţăturilor ei. Se poate spune că omiliile hrisostomice devin
mijlocul principal de împlinire a misiunii sale de păstor de suflete.
Mijloacele de educare a creştinilor. Din toate omiliile Sfanţului Părinte la
epistolele Apostolului neamurilor reiese grija neostenită şi preocuparea constantă,
permanentă, pentru educarea păstoriţilor săi şi pentru zidirea lor sufletească, pen
tru îndreptarea, sfinţirea şi mântuirea lor. îl vedem pe Marele Ierarh străduindu-se
să îndrepte sufletele ascultătorilor spre Dumnezeu, ajutat neîncetat de harul său şi
de o pregătire pe măsura slujirii pe care o îndeplinea. Găsim în opera hrisostomică
preţioase informaţii de pedagogie creştină, vizând principiile, mijloacele şi modali
tăţile de educaţie, care rămân şi pentru dascălii creştini ai zilelor noastre la fel de
actuale şi eficiente.
Virtuţile creştine după Omiliile la Epistola către Romani. Sfanţul Părinte arată
rolul Sfintei Scripturi în viaţa credincioşilor. Dintre toate virtuţile, autorul se opreşte
în chip aparte asupra virtuţii iubirii creştine, cu puterea ei nemărginită. Forma cea
mai eficientă a iubirii este cea îndreptată spre semenii noştri. Virtutea credinţei este
un zid puternic şi „mama tuturor bunătăţilor”. Şi smerenia este o virtute de căpătâi a
vieţii creştine, fiind comparată în tărie cu diamantul. Milostenia reprezintă o datorie
a fiecărui creştin în parte. Ea nu trebuie să se mărginească la o anumită categorie de
oameni. Sfanţul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă adesea să fugim de păcatele de orice
fel, fiindcă ţine de puterea noastră. Nu păcatul este cel ce vine la noi, ci noi mergem
spre el. Prin atitudinea sa hotărâtă, creştinul se păzeşte şi fuge de păcate, încă de la
cele mai mici, care pot duce la altele mai mari. Descoperim în omiliile hrisostomice
la Epistola către Romani o aspră critică a păcatelor trupeşti. Mai întâi, opune virtutea
iubirii semenilor păcatului invidiei. Un alt păcat, combătut în omiliile studiate, este
vorbirea de rău a semenilor. în ce priveşte păcatul lăcomiei, al arghirofiliei, conside
raţiile Sfântului Părinte sunt la fel de actuale şi în zilele noastre. Este pusă în faţa
creştinilor perspectiva alegerii adevăratelor bunuri. Mulţumirea şi bucuria noastră
sufletească nu ţin de întâietate, nici de bani sau de funcţii, nu ţin de puterea trupului,
de luxul hainelor, fiind „succese duhovniceşti”.
Popovăduirea cuvântului Iui Dumnezeu, după Omiliile la Epistola I către
Corinteni. Marele Ierarh atrage atenţia asupra decăderii morale a societăţii păgâne a
vremii şi asupra distanţei care îi desparte pe necreştini de mântuire. Cu toate acestea,
atitudinea noastră nu trebuie să fie una de respingere, ci de compasiune, chiar de
punere în viaţă a virtuţii iubirii de semeni, prin care lucrăm deopotrivă pentru mântu
irea lor, dar şi pentru mântuirea noastră. Pilda vieţii creştine a fost totdeauna un sti
mulent pentru ceilalţi semeni, ca ei să se transforme, urmându-le exemplul. Lucrarea
de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu cere neostenită strădanie, cere o perma
nentă stăruinţă.
Desăvârşirea creştină după omiliile la Epistola a Il-a către Corinteni. întâlnim
în aceste omilii o dezvoltare a învăţăturii despre virtuţi, insistând asupra iubirii de
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Dumnezeu şi de semeni, asupra credinţei şi a rugăciunii, a pocăinţei şi a milosteniei.
Virtuţile sunt prezentate sub aspectul lor practic, lucrător. Ele fac pe cel ce le lucrea
ză „mai strălucitor decât soarele”, în timp ce păcatul îl „scufundă” în mlaştina răută
ţii. Multe dintre omiliile hrisostomice cuprind într-însele frumoase rugăciuni. In ge
neral, îndemnul la rugăciune este prezent în fiecare cuvântare, cu convingerea că
rugăciunea este dovada iubirii de Dumnezeu. Milostenia nu poate fi lucrată rodnic
fără pocăinţă şi post, realităţi mereu prezente în viaţa fiecărui creştin. Să adăugăm
smerenia, care îl caracterizează pe adevăratul trăitor în Hristos.
Scurtă menţiune asupra Comentariului hrisostomic la Epistola către Galateni.
In această scurtă lucrare, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să nu judecăm pe
semenii noştri. Critică păcatul sinuciderii, însă cere să nu îi acuzăm pe cei care l-au
săvârşit. Regăsim şi elemente de pedagogie creştină. Stă în sarcina noastră să oferim
celorlalţi o educaţie bună.
Profilul moral al adevăratului creştin după tâlcuirea Epistolei către Efeseni.
Omiliile reprezintă un minunat buchet de sfaturi şi îndemnuri cu privire la compor
tamentul adevăratului creştin. Viaţa creştinului nu poate fi despărţită de viaţa Biseri
cii, de trăirea în comuniune şi înţelegere cu membrii ei, de întrajutorare şi îngăduinţă
reciprocă. în afara acestui mod de viaţă, dragostea creştină îngheaţă, iar faptele ne
vrednice ne împiedică să ne bucurăm de roadele ei, aducând dezbinare şi supărând
pe Dumnezeu. Sub aspect liturgic-sacramental, viaţa creştinului este legată organic
de Dumnezeiasca Taină a Euharistiei. în centrul preocupărilor operei hrisostomice se
află omul şi strădania neobosită a Sfanţului Părinte de ridicare morală a lui, de inte
grare în ansamblul vieţii Bisericii şi de participare la viaţa ei sacramentală. Se stăruie
pe larg asupra virtuţilor şi a rolului lor în viaţa creştinilor. Fără virtuţi, omul apare
„slut şi deformat”, mai urât decât ar fi din pricina goliciunii trupului. Omul trebuie
să aleagă între haina bogăţiei şi haina virtuţii, pe cea din urmă. Atitudinea Sfanţului
Ierarh în lupta cu păcatele şi viciile este plină de optimism şi imprimă ascultătorilor
săi încredere. El dovedeşte că virtutea nu este grea şi nici nu este greu de practicat.
Dintre virtuţile creştine, se insistă cel mai mult asupra iubirii, această „fortărea
ţă, care nu ne va lăsa să păţim ceva rău”. Roadele ei sunt nenumărate în viaţa celui
care o trăieşte. Cel lipsit de milostenie este „mai rău chiar decât barbarii”. Faptele
bune trebuie să fie săvârşite în ansamblul lor, asemenea şi virtuţile, spre a fi cu ade
vărat de folos omului. Creştinul să mulţumească lui Dumnezeu nu doar pentru bine
facerile arătate, pe care le primeşte, ci şi pentru cele nearătate, căci în toate modurile
El ne face bine. Atitudinea adevăratului creştin este aceea de iertare a semenilor,
când ei ne-au nedreptăţit. Lupta cu păcatele este lupta dusă de fiecare om care con
ştientizează greşeala săvârşită. Sfanţul Ioan Gură de Aur cere creştinilor să nu împăr
tăşească punctul de vedere al păgânilor despre păcate. Acestea ţin de libertatea omu
lui. Virtutea şi păcatul sunt precum sănătatea şi boala. Sfântul Părinte ne îndeamnă
să nu săvârşim păcate cu limba. Din contră, să rostim cuvinte plăcute, ce aduc mult
câştig, pe când insultele aduc mari pagube. O atenţie deosebită este acordată educa
ţiei copiilor în spirit creştin, „întru învăţătura Domnului”. Se dezvoltă şi tema famili146
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ei creştine. Plin de optimism, autorul descrie imaginea familiei creştine ideale, cu
„căsuţa” ei plină de veselie şi seninătate, de care sunt atât de departe insultele.
Aspecte dogmatice şi morale în Omiliile la Epistola către Filipeni. Omiliile la
Epistola către Filipeni sunt deopotrivă tâlcuiri ale textelor scripturistice, cât şi lucrări
dogmatico-morale. Se subliniază hristocentrismul vieţii creştine. Sunt evidenţiate
mai ales roadele întrupării lui Hristos în viaţa noastră. O altă temă este cea a rolului
Crucii Domnului în viaţa creştină. Se lămureşte şi tema ereziilor şi a atitudinii Bise
ricii faţă de eretici. Am spus despre Sfântul Ioan Gură de Aur că aşează în centrul
preocupărilor sale teologice omul. Şi în omiliile la Epistola către Filipeni, el sublini
ază libertatea de voinţă a omului. Mult mai detaliate sunt referirile la aspectele mora
le ale vieţii creştine. în strădaniile sale, creştinul nu păşeşte nicidecum pe un tărâm
necălcat, ci are pilda sfinţilor. Creştinii au un ţel bine stabilit: urcuşul lor neîncetat
spre Dumnezeu, strădaniile lor pentru desăvârşire şi pentru dobândirea împărăţiei
cerurilor. Această temă este amplu dezvoltată. Pe drumul ascedent al desăvârşirii
creştine sunt multe alunecuşuri. Viaţa creştină trăită autentic presupune trăirea în
credinţă, presupune curăţenie şi roadele dreptăţii, împreună cu lucrarea milosteniei.
Autorul insistă mai ales asupra virtuţilor teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea.
Cât despre rugăciune, ea este „începutul oricărui bine şi pricina mântuirii şi a vieţii
veşnice”. Bogăţia rău întrebuinţată este o piedică în calea mântuirii. Sfântul Ioan
Gură de Aur îi mustră cu toată asprimea pe oamenii care sunt veşnic nemulţumiţi.
Păcatul este sinonim cu fuga noastră de Dumnezeu, atât cu sufletul, cât şi cu voinţa.
Elemente de actualitate ale învăţăturii hrisostomice în Comentariul la Epistola
către Coloseni. Vedem în Comentariul Sfântului Ioan Gură de Aur la Epistola către
Coloseni grija sa de a folosi cuvântul ca mijlocul cel mai potrivit pentru slujirea Bi
sericii şi a creştinilor. Apropiindu-se cu dragoste de Sfânta Scriptură şi studiind-o cu
perseverenţă, creştinii se bucură de roadele ei. în Scriptură, găsim sfaturi pe care nici
un alt dascăl lumesc nu ni le poate oferi. Alt element de actualitate este învăţătura
despre Sfintele Taine ale Botezului şi Căsătoriei, în spiritul autentic al Bisericii
noastre. Dintre virtuţile teologice, omiliile la Epistola către Coloseni se opresc asu
pra sensului dragostei autentice creştine, dragostea duhovnicească. Dincolo de toate
se află dragostea duhovnicului, pe care o numeşte „regină ce stăpâneşte pe celelalte”,
în general, virtuţile sunt văzute ca adevărata podoabă a creştinului. Milostenia, iubi
rea de oameni ori înţelepciunea, care înfrumuseţează viaţa oricărui cinstitor de
Dumnezeu, sunt mai preţuite decât aurul. Sfântul Părinte îndeamnă neostenit pe
creştini să fie lucrători ai păcii, în diversele ei forme.
Aspecte practice de morală creştină în Omiliile la Epistolele I şi II
Tesaloniceni. Ca şi în omiliile la alte epistole pauline, în care se arată ca un tâlcuitor
neîntrecut al textului sfânt, în omiliile la cele două Epistole către Tesaloniceni, Sfân
tul Ioan Gură de Aur ne transmite adevăruri de credinţă şi învăţăminte morale de un
folos real, prin care a contribuit la întărirea vieţii duhovniceşti a creştinilor dintotdeauna. Dă prieteniei o altă dimensiune, duhovnicească, legând-o de credinţa noastră
în Hristos. îndeamnă neîncetat pe creştini la dragoste. Prin excelenţă, această virtute
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îi caracterizează pe sfinţi, însă totodată ea îi aşează şi pe cei care o fac lucrătoare în
rândul oamenilor bineplăcuţi lui Dumnezeu. în viaţa creştină, rugăciunea ocupă un
loc aparte. Sfanţul Părinte vorbeşte despre rugăciunea publică, dar şi despre cea par
ticulară. Insistă asupra puterii pe care o are rugăciunea mulţimii. Omiliile
hrisostomice abordează pe larg tema atitudinii creştine faţă de bunurile materiale.
Bogăţia, ca acumulare a unor astfel de bunuri, este o piedică în calea mântuirii. Din
tre aspectele practice ale vieţii creştine, Sfanţul Ioan Gură de Aur se opreşte asupra
celor legate de pedagogie, ca unul ce este neîntrecut îndrumător de suflete. Lucrarea
sa este asemănată cu cea a unui doctor care, voind să vindece o rană, pune mai întâi
degetul său pe aceasta.
Aspecte ale vieţii creştine în omiliile la Epistolele Pastorale. Sfanţul Ioan Gură
de Aur înalţă un imn iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Putem să îl iubim pe
Dumnezeu doar prin Hristos. Este subliniată necesitatea virtuţii iubirii creştine, ală
turi de cea a credinţei. Un rol important în viaţa creştinului adevărat îl joacă rugăciu
nea, mai ales cea de mulţumire, dar şi rugăciunea pentru aproapele, credincios, sau
mai puţin credincios, sau chiar rugăciunea pentru duşmani. Aseamănă viaţa creştină
cu o scenă de teatru, cu un vis. Din păcate, lipsit de înţelepciune, omul nu se sfieşte,
ci face totul ca şi cum ar fi nemuritor, uitând de ţelul vieţii creştine şi petrecându-şi
viaţa în desfătări. Libertatea omului este un factor-cheie în realizarea idealului desă
vârşirii creştine. Răspunzând celor care vedeau cauza nenorocirilor din viaţa omului
în existenţa destinului, Sfanţul Părinte îi mustră cu asprime. Creştinii au datoria să
lupte cu păcatul, pe care îl numeşte „necurat”. Desigur, păcatul este de multe feluri,
este variat. Sunt amintite câteva dintre păcate. Elementele de pedagogie creştină sunt
numeroase în omiliile hrisostomice la Epistolele Pastorale. Se vorbeşte mai întâi
despre pedagogia divină, care ne îndrumă spre cunoaşterea adevărului, spre desăvâr
şire. Educaţia în familie este o componentă importantă, asupra căreia se insistă mult,
mai ales în ce priveşte creşterea copiilor.
Alte elemente de actualitate ale învăţăturii creştine din omiliile la Epistola că
tre Filimon. între cele câteva teme de teologie morală pe care le întâlnim în omiliile
hrisostomice la Epistola către Filimon, vorbim despre virtutea smereniei creştine şi
despre cumpătare. în ce priveşte relaţia dintre stăpâni şi supuşi, Sfântul Ioan Gură de
Aur se arată plin de echilibru şi de omenie.
Necesitatea lucrării virtuţilor după omiliile la Epistola către Evrei. Aceste omi
lii dezvoltă pe larg tema desăvârşirii creştine, insistând asupra necesităţii lucrării
virtuţilor. Astfel, iubirea este socotită un dar „cu mult mai însemnat şi mai strălucit
decât acela de a învia morţii”. Alte virtuţi despre care Sfântul Părinte aminteşte în
aceste omilii sunt: nădejdea creştină, mulţumirea neîncetată lui Dumnezeu pentru
toate, smerenia, cumpătarea, teama de Dumnezeu, pocăinţa. Una dintre calităţile sau
virtuţile ce trebuie să îl caracterizeze pe creştinul adevărat, este respectul şi ajutora
rea semenilor, în spiritul umanismului creştin autentic. Sfântul Ioan Gură de Aur
îndeamnă la respect, la receptivitate faţă de nevoile şi necazurile celorlalţi. Insistă
mult asupra modului cum creştinul trebuie să întrebuinţeze darul bogăţiei, primit de
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la Stăpânul tuturor. Lupta permanentă a creştinului este lupta cu păcatele, pentru
care trebuie să facă totul, spre a nu fi lipsit de răsplata virtuţilor. O altă temă de teo
logie morală este cea a existenţei liberului arbitru în om. în fine, o problemă de viaţă
creştină este cea referitoare la frecvenţa cu care putem să ne împărtăşim, să primim
Sfânta Euharistie.
Iată câteva dintre temele de permanentă actualitate pe care le putem descoperi
din studiul omiliilor hrisostomice la epistolele pauline. Desigur, prezentarea este
sumară, iar lectura atentă oferă noi motive de bucurie, căci Sfântul Ioan Gură de Aur
este, fără îndoială, un izvor nesecat pentru creştinul doritor să îşi îmbunătăţească
permanent viaţa şi pentru teologul care voieşte să îşi lămurească cunoştinţele,
fiindamentându-le pe argumentele oferite cu generozitate de acest neîntrecut Sfânt
Părinte al Bisericii noastre.

The Actuality of the Chrysostomic Homilies on Pauline Epistles. Saint John
Chrysostom interpreted the Holy Scriptures and gave words a historically and
grammatically interpretation, fighting extreme Alexandrine allegorism andfollowing the middle way of interpretation. He did his best to convince eveiyone that,
after being christened, the first duty of each Christian is to know the Holy Scrip
tures; reading and understanding the Holy Scriptures gives Christians a powerful
means to save their souls. This does not means that each Christian should read
and interpret the Scriptures by himself but this should be done within the Church
and under the guidance of the Church. The paper presents in brief the most impor
tant dogmatic, moral and pedagogical topics ofSt. John ’s great commentary to the
Pauline epistles.
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Gura de Aur şi poet? Observaţii cu privire la punerea
hnsostomiană în scenă a Sfântului Apostol Pavel

!
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Asist. Drd. Andreas HEISER

antul loan Gură de Aur poate fi privit din două perspective, în calitatea sa de
prieten al oamenilor. Pe de o parte, predica şi activitatea sa pastorală arată cât de cu
prins a fost el de dragostea de oameni a lui Dumnezeu şi cum a urmat el (această
dragoste, n. trad.) în relaţia sa cu oamenii1. Pe de altă parte, el s-a dovedit a fi într-o
măsură aparte, iubitor al unei grupe aparte de oameni, anume a sfinţilor biblici2 —
mai ales a Sfanţului Apostol Pavel3. în cea de-a şasea omilie despre un cutremur de
pământ de la Antiohia, care nu a putut fi datat cu exactitate, numită a omului bogat şi
a săracului Lazăr, {De Lazaro conciones 6)4 se spune următoarele:
Kcri ydp nauXoţ b ănboxoXoq,
x6 oiceOoQ xr\ţ eKXoYHG,
b vaoc, tou 0eou.
aTbpa tou Xpioiou,

Căci Pavel, Apostolul,
vasul cel ales.
Templu! lui Dumnezeu,
gura lui Hristos,

i

!
:
:

!

l

Vezi M. ZlTNMC, 0e6q <f>iA.dv0pcojios bei Johannes Chrysostomus, OCP 41, 1975, 76-118.
> Anavxac, p£v
totx; dyiovq, ţiaXioxa 8fc t6v pcocdpiov nauXov, ... Iubesc, desigur, pe
toţi sfinţii, însă mai ales pe fericitul Pavel, ... (Omil. la II Cor. 11,1 2 [51,301,28-44]); cu privire la dra
gostea lui Hrisostom faţă de Pavel vezi. M.M. MlTCHELL, The Heavenly Trumpet. John Chrysostom and
the Art of Pauline Interpretation, HUTh 40, Tiibingen 2000, p. 31-33.
3 MlTCHELL, Heavenly Trumpet; Cu privire la entuziasmul legat de Pavel al lui Hrisostom, transpus
grafic, vezi K. KRAUSE, Die illustrierten Homilien des Johannes Chrysostomos in Byzanz, Spătantike,
fruhes Christentum, Byzanz: Reihe B, Studien und Perspektiven 14, Wiesbaden 2004, cap. VI.
4 CPG 4329; PG 48, 1041,21-37; E. SCHWARTZ, Christliche und judische Ostertafeln,
AAWG.PH.NF 8/6, Berlin 1905, 176, 3; G. RAUSCHEN, Jahrbiicher der christlichen Kirche unter dem
Kaiser Theodosius dem Grossen. Versuch einer Emeuerung der Annales Ecclesiastici des Baronius fur
die Jahre 378-395, Freiburg i. Br. 1897, 525; SaVILE 8, 809: Antiochia, nu la multă vreme după răscoala
numită „ a statuilor”, probabil la sfârşitul postului acelui an (Belege nach W. Mayer, The Homelies of
St John Chrysostom - Provenance. Reshaping the Foundations, OCA 273, Rom 2005,43. 45). El datează omilia mai târziu - probabil negândit, în perioada constantmopol.tană(8. 813), Tillemont oferă
doar informaţii legate de Laz. 1-5; MONTFAUCON 707: Ant,och,e^^(Mayer 104); Stilting, 459461- între 2 1 - 2 2 387 înainte de Post (MAYER, 114. 128. 131), BONSDORFF 5. după februarie 388
(Mayer 172 199 201); BAUR 1, 285: Antiochia în anul 388 (Mayer, 203. 205); LlETZMANN, 1816:
foarte probabil în 388 sau 393; MAYER, 511-512 apreciază că nu poate fi fixată o datare stgură; o privire
de ansamblu ne oferă MAYER, 255. 260.
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Gură de Aur şi poet?
tl Xbpa xou nvetyiaxoţ,
O Sl&XOKOCXoţ tfjţ OlKOUp£vTl<;,
b Yrjv Kai BâXaaaav TtepieXQcbv,
b xâţ dncdvOaq xcov dpapxuov dvaoMoaq,
b xd anâppaxa xrj<; eboe(3ela<; KaxapaXaiv,
b PaaxXecov ebnopcoxEpoţ,
b TtXouaicov Swaxcoxepoţ.
b axpaxuoxiov \oxv)p6xepoţ,
b <J>iXoa64>cov 4>iXoco<ţ>d>XEpo<;,
b pr|x6pa>v ebYXanxbxepcx;,
b |ir]8£v &xa>v xat ndcvxa KEKxripkvoţ.
b fev xfi OKiâ abxou Bdvaxov Xixov.
b ev xoîq ’ipaxtoiq abxou xd voafijiaxa 4>\>ycc5£<xdv,
b ev OaXdaafl xpbnaia axiiaaq,
b dpnayei<; koq xpixou obpavou,
•cai eu; napaSEiaov E'ioEXSoiv,
b xdv Xpiaxbv ©eov dvaicripu^aQ,
EKEÎvoţ Xtyev Ob8£v Epauxcâ auvoi Sa, ăXX‘ obx kv
xobxa) SeSiKaicopai.

lira Duhului,
învăţătorul lumii,
care a înconjurat pământul şi marea,
care a smuls spinii păcatelor,
care a semănat sămânţafricii de Dumnezeu,
care a fost mai bogat decât regii,
mai influent decât bogaţii,
mai puternic decât soldaţii,
mai înţelept decât infelepţii,
mai elocvent decât retorii,
care nimic nu a avut, dar pe toate le-a posedat,
care prin umbra sa a biruit moartea,
care prin hainele sale a vânat bolile,
care a arătat pe mare semne de biruinţă,
care a fost răpit până la cel de-al treilea cer,
şi a pătruns in paradis,
care l-a propovăduit pe Hristos ca Dumnezeu,
Cela ce spune: „Căci nu mă ştiu vinovat cu nimic,dar
nu intru aceasta m-am îndreptat. "5

O istorie a epitetelor pauline
în scrierile autentice ale lui Hrisostom se găsesc aproximativ 45 de texte de
acest gen (epitetice, n. trad.) despre Pavel. Dacă se urmăreşte această formă de text
în literatura antică creştină, atunci primele date ale înzestrării lui Pavel cu astfel de
numiri laudative se întâlnesc deja în epistolele lui Clement Romanul către
Corinteni6. Ignatie al Antiohiei este cel care a pus pentru prima dată în scenă o schiţă
cuprinzătoare a lui Pavel, cu scopul de a prezenta propriul lui drum în viaţă drept
imitare a bărbatului cel vrednic de cinstire „Pavel”'. Puneri în scenă asemănătoare
se întâlnesc şi în Epistola către Filipeni a lui Policarp al Smirnei8. La Marcion, un
admirator al lui Pavel, sau la apologeţii greci timpurii, nu se găsesc astfel de colecţii
de epitete pauline. Textele gnostice de la Nag Hammadi sau referatele cu privire la
erezii ale unor autori creştini nu prezintă nici un progres în acest sens. Nici bogata
moştenire literară lăsată de Irineu al Lyonului nu ne oferă pasaje de acest gen.
Origen, teologul alexandrin de la care Hrisostom a învăţat mult , a fost primul care a
combinat anumite epitete într-o schiţă a personalităţii lui Pavel, însă doar în mică
măsură10. Astăzi putem fi siguri - cel puţin pe baza corpului de scrieri care îl pose-

5 Laz. 6,9 (48,1041,21-37).
6 IClem 5,2 (SUC 1, 30,5-6 FlSCHER).
7 Ignatie., Ep. către Efes.. 12,2 (SUC 1, 150,19-152,3 FlSCHER).
8 Policapr.,fs/>. către Filip. 3,1-3 (SUC 1, 250,16-252,5 FlSCHER).
9 W. STOELLGER, Johannes Chrysostomus bei der Predigtarbeit. Bemerkungen zu Hom. 2 in
Matth, in: Predigt in der Alten Kirche, hg. v. E. MClHLENBERG/J. VAN OORT, Kampen 1994, p. 82-114.
10 Hom. in Jer. 5,1 (SC 232, 280,36-45 HUSSON/NAUTIN); Numărul mic de epitete combinate se
explică prin originea scrierilor lui Origen. în calitate de învăţător, el s-a mişcat în medii care aveau nevo
ie de o privire de ansamblu. Acestea căutau întâi de toate Si&xgkcxAAcx nu JicxGo^. în mai multe locuri
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dăm - că cei doi mari exegeţi antiohieni, Diodor din Tars şi Teodor de Mopsuestia1 ,
nu au fost pentru Hrisostom modele pentru construirea colecţiilor de epitete. Vasile
de Cezareea (cel Mare, n. trad.), Grigorie de Nyssa şi Grigorie de Nazianz au fost
primii care au realizat combinaţii de epitete pline de efect în scrierile lor12.
Despre istoria cercetării epitetelor pauline
Aglomerarea de epitete la adresa lui Pavel (şi a altor sfinţi) aproape că nu au fost
observate până acum de cercetarea hrisostomiană. T.E. AMERINGER a văzut în ele doar
ornamente retorice greoaie13, însă nu şi-a păstrat criteriile de apreciere, de vreme ce pe
unele dintre ele le-a considerat „declamări sofistice apăsătoare"l4, pe altele însă,
dimpotrivă drept ,parafraze pastorale de fi-umuseţe poetică. ”15 A. MERZAGORA nu
are în vedere seriile de apelative16. M. Dl S. Maria vorbeşte despre un curent al „titlu
lui encomiastic ", care a curs de pe buzele lui Hrisostom, şi a grupat astfel de titluri du
pă mai multe criterii sistematice17 însă numai în mod izolat. D.J. Chapman aminteşte
preferinţa lui Hrisostom pentru „un întreg şir de titluri”, pe care le consideră drept

din omiliile sale, Origen a luat poziţie dură împotriva acelor predicatori care, de dragul auditoriului, se
foloseasu, de exemplu, de un stil ornamental (de exemplu, Omit. in Ezech. 3,3 (PG 13, 689,10-690,31).
Faptul că mai tânărul contemporan al lui Hrisostom a fost familiarizat cu această formă ne arată
cel puţin exegeza sa la Epistola către Filimon (II, 265,12-18 SWETE), în care el pune în scenă smerenia
Apostolului.
12 Bas., ep. 46,3 (PG 32, 373,26-30); Bas., Eun.\,\2 (SC 299, 212,17-214,29 SESBOUE/
Durand/Doutreleau); Bas., Eun. 2,4 (SC 305, 18,1-22,42 Sesboue/DURAND/DOUTRELEAU);
Gr.Nyss., Eccl. 6 (GNO 5, 381,1-18 ALEXANDER); Occurs. (PG 46, 1152,8-25); V Ephr. (PG 46,
821,8-25); Gr.Naz., Or. 28,20 (FC 22,134,17-22 SlEBEN).
3, Aceste enumerărifără de sfârşit nu suni altceva decât folosire goală a abilităţilor retorice, ca
re cu toate că par obositore unui autor modern, acestea s-au bucurat de mare trecere în rândul audito
rului lui Hrisostom ” (citat în eng. n. trad.) (T.E. AMERINGER, The Stylistic Influence of the Second
Sophistic on the Panegyrical Sermons of St. John Chrysostom. A Study in Greek Rhetoric, PatSt 5,
Washington, DC 1921, 66); în retorica aşa-numitei a doua sofistici, figura era folosită până la exces; vezi
M.A. BURNS, Saint John Chrysostom’s Homilies on the Statues. A study on their qualities and form,
PatSt 22, Washington, DC 1930, 59. 60.
14 „declamaţie sofistică umflată " (citat în eng., n. trad.) (Ibidem, 66).
15 „o emfază pastorală defrumuseţe poetică "(citat în eng., n. trad.) (Ibidem, 80).
16 A. MERZAGORA, Giovanni Crisostomo commentatore di S. Paulo, in: Didaskaleion. Studi di
letteratura e storia cristiana antica n.s. 9, editat de P. UBALDI, Turin 1931, 1-73 = ND Amsterdam 1969,
1-73; A. MERZAGORA, Giovanni Crisostomo commentatore di S. Paolo. Osservazioni su l’esegesi filo
sofica, Studi dedicaţi alia memoria di P. Ubaldi, Milano 1937, 205-246.
17 „... una serie di fatti illustri e di gesta insuperabili, che strappano alle labbra del Cristostomo
una fiuma di titoli encomiastici, ..." (M. Dl S. Maria, S. Paolo nella prospettiva di S. Giovanni
Crisostomo, in: Studiorum Paulinorum Congressus internaţionalis catholicus 1961. Simul Secundus
Congressus intemationalis catholicus de Re Biblica, completo XIX saecolo post S. Pauli in Urbem
adventum, AnBib 18, Rom 1963, [491-502] 496).
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„cinstire cu totul deosebită . Iar J. LECUYER afirmă de mai multe ori că o astfel de
serie este pentru noi o „frumoasă litanie de laude ”19.
De asemenea, pentru excelenta lucrare a Doamnei M.M. MlTCHELL despre arta
interpretării lui Pavel la Hrisostom pe baza practicii panegirice antice târzii20, care în
nici un caz nu poate fi privită discredit, mulţimea de epitete sunt doar dovezi pentru
conceptul unei exegeze centrată pe autor - a unui adaos care are în vedere în mod
foarte promiţător, relativa apropiere dintre autor şi exeget. De fiecare dată când
Hrisostom vorbeşte despre Pavel, el dă drumul emoţiilor sale şi cade într-un lung şir
de predicaţii laudative2 . Nu ni se oferă însă o analiză a acestor serii. De asemenea
L. BROTTIER observă în cele din urmă, într-un capitol despre Hrisostom în oglinda
lui Pavel, că predicatorul dintr-o dată intonează cu plăcere adevărate Jitanir la
adresa Sfântului Pavel22. Drept exemplu, este redată o serie din anom. 8 fără a fi co
mentată23, înţeleasă ca şi semn al dragostei lui Hrisostom pentru Pavel24.
Având în vedere o anumită nedumerire ce exista în cadrul cercetării de specia
litate, pun mai întâi întrebarea dacă nu cumva litaniile” nu exprimă în mod conve18 „un întreg şir de titluri";„reverenţă extraordinară" (citat în eng., n. trad.) (D.J. CHAPMAN,
Chapman, St. Chrysostom on Peter, DublR 1903, 73-99).
19 J. LECUYER, Saint Pierre dans l’enseignement de S. Jean Chrysostome â Constantinople,
Gr. 49, 1968, (113-133) 115: „... ceci nous vaut une tres belle litanie des louanges ..." în legătură cu
hom. in Is. 6,1 4,3 (SC 277, 152, 13-19 DUMORTIER); în legătură cu horn. in Ac. 6,1 (60, 56) el vorbeşte
de o „îngrămădire de titluri Ibidem, 124; în Itorn. in Mt. 18,23 3 (51, 20) am avea de-a face cu un
„adevărat şir de litanii” ale titlurilor lui Petru în care Hrisostom ar îngrămădi epitetele şi motivele cinsti
rii sale - il s'agit d une veritable litanie des titres de Pierre, ou Vauteur accumule Ies epithetes et Ies
rnotifs de son admiration. ” (Ibidem, 133).
20 A.M. RlTTER în recenzia sa a vorbit, pe bună dreptate, de o „capodoperă” (ThLZ 128, 2003,
[173-180] 180).
21 „ Odată ce el ar fi început cu o listă de epitete către iubitul său Pavel, era parte a măiestriei şi
bucuriei unei astfel de oratorie, atât pentru predicator, cât şi pentru audienţă, să vadă câtă vreme poate
să o continue. De aceea noi avem adesea lungi liste de epitete de acelaşi fel sau asemănătoare, insă la
fel de des se prezintă ca neavând modele particulare, manifestăndu-se ca neavănd tipare particulare.”
(citat în eng., n. trad.) (MlTCHELL, Heavenly Trumpet, 74-75); precum si F. MOSETTO, La figura di San
Paolo nei panegirici di S. Giovanni Cristostomo, in: Atti del IV Simposio di Tarso su S. Paolo Apostolo,
hg. v. L. PADOVESE, Rom 1996, (205-218), 216-217; funcţia şirurilor este descrisă de MlTCHELL sem
nătura unui „om multfuncţionar, care corespunde tuturor standardelor şi care ia în considerare numai
necesităţile imaginabile (MlTCHELL, Heavenly Trumpet, 74).
22 L. BROTTIER, L’appel des demi-chr6tiens â la vie angelique. Jean Chrysostome predicateur
entre ideal monastique et realite mondaine, Paris 2005, 122 (ohne Bezugnahme auf die Arbeit von Frâu
MlTCHELL): ,Jl n'est pas excessif d'affirmer que le predicatuer entonne volontiers de veritables
„litanies " de saint Paul- breves."
22 Ebd.
24 Jl y avait une extraordinaire recontre entre deux âmes embrasees par ce feu que le Christ
avait afirme vouloir allumer sur la terre. Mais Jean portrait aussi une immense admiration ă un pasteur
qui exergait son autorite sur tant de communautes dispersees ă travers la terre habitee qu 'il semblait
parcourir ă la vitesse du vent(ebd., 125); L. BROTTIER prezintă epitetele şi antonomasiile lui
Hrisostom din Omil. la Iov, le enumeră grupate pe teme, însă nu ia în serios clustrele şi compoziţiile lor
(L’actualisation de la figure de Job chez Jean Chrysostome, in: Job chez Ies Peres de l’Eglise, CBiPa 5,
Strasbourg 1996, [63-110] 78-84).
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nabil fenomenul seriilor de epitete. De aceea voi prezenta forma şi funcţiunea serii
lor de epitete pe baza Omiliei a şasea despre Lazăr (Laz. 6), în măsura în care avem
de-a face, in cazul unei serii de epitete, cu o poezie paulină (la adresa lui Pavel).
Epitete şi Liturghie?

I

Cum anume ar trebui descris în mod corespunzător fenomenul colecţiei de epi

tete la Hrisostom? Ar trebui să luăm în serios, pentru seria de epitete, noţiunea de
„litanii, bazată pe confuzie şi semi-ironie-5, apoi, ar trebui să căutăm dacă se găsesc forme asemănătoare în Liturghia din Antiohia Antichităţii târzii. Aceasta ar în
semna realizarea unei căutări de modele în aria cultului. W. BURKERT atribuie sluji
torilor cultului grec păgân înconjurarea fiinţei lui Dumnezeu cu ajutorul unor epitete,
a unei delimitări progresive, pentru a putea surprinde numele potrivit26. Modele de
rugăciune de încercuire, care se folosesc de epitete la adresa zeilor ne sunt oferite de
religiile întregului Orient îndepărtat, precum şi a Egiptului şi le regăsim şi în Psalmii
vetero-testamentari27, precum şi în rugăciunile Noului Testament.
Ce anume putem spune despre folosirea epitetelor în slujbele lui Hrisostom? în
slujba liturgică a metropolei siriene, excelent documentată de F. VAN DER Paverd
pe baza scrierilor lui Hrisostom, ele nu sunt întâlnite, nici în litaniile catehumenilor,
ale energumenilor (adică ale celor posedaţi, n. trad.) sau ale penitenţilor, şi nici în
mulţimea de epitete ale credincioşilor la adresa lui Dumnezeu29. Altfel decât la
Origen, omiliile lui Hrisostom cuprind doxologii finale30 însă nu şi rugăciuni pentru

25 Un gen literar în care uneia sau mai multor invocări de persoane, zei sau rugăciuni rostite de
unul sau mai mulţi, restul participanţilor răspundeau cu acelaţi refren (de exemplu, în Vechiul Testament
vezi Ps 136); Vezi F. SCHMIDT-CLAUS1NG, Art. Litanei, RGGS 4, 387-388; Hrisostom diferenţiază două
feluri de litanii, unele care au loc ev kKKXj]oia şi altele în care este îndeplinită printr-un mod de viaţă
virtuos; exp. in Ps. 44,11 (55, 201,31-37).
26 W. BURKERT, Greek Religion, trad. de J. RAFFAN, Cambridge, MA 1985, 185; pentru cuprin
derea „limitandă’ a unui zeu, erau folosite atribute şi substantive cu funcţie de apoziţie. Colecţia de
myrionymi atrage atenţia cu un inventar al epitetelor la adresa lui Isis, Serapis şi Anubis. Pentru o vivace
impresie cu privire la această metodă vezi: L. BR1CAULT, Myrionymi, Les epicleses grecques et latines
d’lsis, de Sarapis et d’Anubis, Beitrage zur Altertumskunde 82, Stuttgart 1996; vezi şi unele studii din:
Nommer les dieux. Theonymes, epithetes, epicleses dans l’Antiquite, textes reunis et edites par N. BELAYCHE/P. BRULE/G FREYBURGER/Y. LEHMANN/L. PERNOT/F. PROST, Recherches sur les rhetoriques
religieuses 5, Tumhout/Brepols u.a. 2005 cu bibliografie, p. 599-609 şi Index al numelor zeilor ( p. 628639), epitete şi epicleze (p. 640-651).
27 M. LaTTKE, Hymnus. Materialien zur Geschichte einer antiken Hymnologie, NTOA 19,
Freiburg/Gottingen 1991,97-103.
2* Ibidem, 227-235.
. . A . , .
.„ . .
29 F. van DER Paverd Zur Geschichte der Messliturgie m Antiocheia und Konstantinopel gegen
Ende des vierten Jahrhunderts. Analyse der Quellen bei Johannes Chrysostomus, OCA 187, Rom 1970;
H.-J. FEULNER, Art. Liturgie, LacL2, 1998, (400-404)401.
“ Hrisostom începe fiecare doxologie finală aproape fără exceppe, cu aceleaş. cuvmte (van DER
PAVERD, MeBgottesdienst, 132-134). Pariea doxologică preztntă, m compare cu alte doXo|0g„ folos.te în răsărit, unele variante care intenţionează să accentueze egalnatea de cnst.re o Persoanelor dtvtne.
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corecta interpretare a scrierilor biblice31. Dimpotrivă, Liturghia hrisostomică de as
tăzi cunoaşte o mulţime de epitete în diferitele ei rugăciuni31. Chiar dacă ea provine
din liturghia urbană a Constantinopolului şi numai din secolul X este legată de nu
mele Sfanţului Ioan Hrisostom, nucleul ei provine din secolele IV-V33. în concluzie,
nu ar fi prea curajos să afirmăm că mulţimea de epitete ale lui Hrisostom sunt
familare practicii de rugăciune a Bisericii sale.
Urmarea ar fi faptul că Hrisostom, în contextul procesului liturgic, a constru
it, cu ajutorul unor forme retorice asemănătoare, o punte de legătură între invocări
le lui Dumnezeu şi cinstirea lui Pavel. Pe cât de simpatică pare a fi imaginea unei
înscenări liturgice a lui Pavel34, pe atât de puţin se potriveşte, căci forma seriilor
de epitete poate fi găsită şi în afara contextului liturgic, de exemplu în corespon
denţa epistolară35. Fie şi numai din acest motiv, nu ar trebui să mai vorbim de „li
tanii la adresa lui Pavel
Pentru a scăpa de încurcătura care rezultă de aici, anume din a vorbi în ceea ce
priveşte cumularea epitetelor la Hrisostom despre JitaniC’ şi pentru a descrie acest fe
nomen într-un mod corespunzător, aleg o altă terminologie. Pentru colecţia de epitete
propun noţiunea de „cluster”* (din engleză = ciorchine, legătură, mulţime). El desem
nează ca un întreg unitar, o mulţime de particule coerente36 şi a revenit ca şi termen în
limbajul ştiinţific din Germania, prin intermediul englezei, pe la mijlocul secolului tre
cut. Cuvântul german yyKluster'\ care potrivit dicţionarului germanistului Grimm de
semnează „ceea ce poate fi pus la un loc în mod compact şi masiv” acoperă deja fe-

31 G.E. ROSSI, Bibel und Gebet in den Predigtepilogen bei Origenes, [unveroff. Univ., Diss.] Jena 2003.
32 Vezi rugăciunea diaconului din prothesis (Th. SCHERMANN, Die griechische
Chrysostomusliturgie, in: Griechische Liturgien, trad. de R. STORF, cu introducere de Th. SCHERMANN,
BKV1 5, Munchen 1912, 205).
33 Vgl. G. WaGNER, Ursprung der Chrysostomus-Liturgie, LQF 59, Munster 1973; R.F. TAFT,
The authenticity of the Chrysostom anaphora revisited. Determining the authorship of liturgical texts by
computer, OCP 56, 1990, 5-51 pledează pentru ideea că anaforaua ar cuprinde părţi autentice din litur
ghia antiohiană.
34 G. PlTSlOUNlS, Johannes Chrysostomus liber den Vorrang des Bischofs von Rom, in:
Philoxenia. FS B. Kotting, hg. v. A. KALLIS, Munster 1980, (247-258) 250 consideră mulţimea epitete
lor ca un fenomen al predicii.
35 ep. Olymp. 8,1 ld (SC 13, 204,31-46 Malinorey).
* Propun redarea acestui cuvânt în limba română prin „clustră”, întrucât nu am găsit un alt cuvânt
corespunzător. Sensul cuvântului „clustră” este cel descris de Andreas Heiser în acest studiu («. trad.)
36 în lucrările de istorie a exegezei se caută clustre în versetele biblice care au fost citate în diferite
contexte şi care fac aluzie la tradiţii; vezi. H. Amirav, The rhetorical expression of exegesis. The case
of John Chrysostom, în: Giovanni Crisostomo: Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII Incontro
di Studioşi delPAntichitâ Cristiana, Roma, 6-8 maggio 2004, Teii 1, SEAug93, Rom 2005, (221-226)
222-223. La Amirav se vorbeşte de o folosire a clustrelor tradiţionale împotriva unei folosiri a exegezei,
fiind spontane şi fluente (223).
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nomenul discutat, pe de o parte, în ceea ce priveşte distingerea diferitelor epitete ce pot
fi însă combinate, pe de altă parte, în ceea ce priveşte compoziţia lor37.
Reprezentarea, delimitarea, construcţia şi funcţia clustrelor epitetice
Dacă se pune întrebarea unde anume apar astfel de clustre epitetice, atunci pri
virea se opreşte asupra unor texte deosebit de elaborate, care - precum predica cu
numărul şase despre Lazăr - au apărut ca urmare a unor experienţe de viaţă trauma
tice sau ca urmare a unei zile de sărbătoare, oglindind astfel o mobilizare aparte a
comunităţii38. Hrisostom foloseşte însă clustre epitetice şi în îndrumările catehetice,
precum şi în scrisorile sale. Datorită faptului că astfel de pasaje reclamă atenţia, ele
se găsesc acolo unde cuprinsul exegezei cere cel mai înalt grad de trezvie39.
In ceea ce priveşte delimitarea, se observă faptul că clustrele epitetice pot fi în
mod precis scoase în relief din contextul omiliei. De cele mai multe ori unei clustre îi
precedă numele lui Pavel şi este legată de provocarea de a lua aminte la cuvinte sau
fapte40 ale lui Pavel: „Uită(i-vâ la PavelZ”4 , Ja aminte cine a fost acela,care a spus
aceasta”42, „sau nu ştii ce a spus Pove/”43, „Să ascultăm la îndemnul lui Pavel’A .

37 DW 11, 1308,55; tratate în trecere deja la MlTCHELL, Heavenly Trumpet, 75 foloseşte noţiune
de „Cinster”: „Thus we quite often get extended lists, with the order sometimes clustering epithets of like
type or similar reference.” (vezi traducerea oferită la nota nr. 21 n. trad.).
38o'i &7td xfjţ x^P0^ npbq
cruppevaavxeq (catech. 8,1 [SC 50bl\ 247,5-6 WENGER]
= catech. 3/7,1 [FC 6/2, 464,6-7 KACZYNSKI]); vezi F. VAN DER Paverd, St. John Chrysostom. The
Homilies on the Statues. An Introduction, OCA 239, Rom 1991,260-289.
9 în lunga omilie Laz. 6 este prezentă o clustră a lui Pavel. Hrisostom cheamă de mai multe ori la
atenţie prin npookxxe înainte de a vorbi despre Pavel (Laz. 6,8 [1040, 17-18; 25-26.27]; 6,9 [1040,
51.58-59; 1041,11-12]).
40 Locurile sunt legate de întreaga clustră: 6xi 8£ naOXov A.aprcp6xepov ob8£v fţv,... rcavxi nov
8fţX6v eaxiv (hom. in Rom. 16,3 1,2 [51, 190,9-23]); Kai yap EKEÎvot; <fără Nume> (stat. 1,3 [49,
20,43-55]); Aid ydp xouxo ... <fâră nume> (hom. in Gen. 3,5 [53, 37,50-38,4]); Ai6 Kai fjXOev em ...
(hom. in Ac. 25,1 [60, 192,30-40]);“ Anavxaq pfcv (ţiiXâ) xoix; dyioix;, pdXicxa 8k + Nume (hom. in
Rom. 5,3 2 [51, 158,28—49]); 6 Kai fcjrt xou paKapiov flauXau 7t£rcolriK£ ... (hom. in Gen. 24,4 [53,
211,53-55]).
4’ mm riaOXov ... (pocnit. 2,5 [49, 290,36-292,12]).
42fcvvoTiaov Tic, fjv b Xkyav xawa xd pijpaxa + Nume (poenit. 2,5 [49, 290,36-292,12]);
’ Ew6î|OOv ydp poi... (hom. in IThess. 4,4 [62,421,13-33]).
43 f] oi)K oî8aq navXoţ xi Xkyei (poenit. 3,5 [49, 299,20-300,12]).
44Akoxxjcojiev xoivw xrjq Tiapaivfeaecoi; xo\> + Nume (catech. 7,16 [SC50bl\ 236,1-237,9
WENGER] = catech. 3/6,16 [FC6/2, 444,31-446,4 KACZYNSKI]); dKOixrcopev ... Xkyovroq ... nauXov
(catech. 8,9 [SC50bis 252,1-8 WENGER] = catech. 3/7,9 [FC 6/2, 472,17-25 KACZYNSKI]); bKObaaxe
după citatul din ITim 5,23 <Name> (stat. 1,1 [49, 15,29-17,5]); vezi mai departe: Kai xobxov rtapdyco
pdpxvpa + Nume (proph. obscurii. 1,6 [56, 173,21-32]); AijXov kKeiOev + Nume (proph. obscurii. 2,4 [56,
181,25-41]); nauXov ... bxav dKobaco eyco, ei/vocio ... (hom. in Ac. 9,1 4,3 [51, 149,40-59]); Ei ydp
TlavXoc,, ... (hom. in Gen. 11,4 [53, 94,56-95,15; hom. in Gen. 22,7 [53,196,16-31]); TaOxa ydp ănavra
ewocov... (hom. in Gen. 34,5 [53, 319,30-31]); Kai ydp nauXoţ (Laz. 6,9 [48,1041,21-37]).

156

Gură de Aur şi poet?
Aproape la fel de des este întâlnită şi forma interogativă45. Pe mai departe, Hrisostom
întră într-o discuţie fictivă cu auditoriul, despre Pavel46 sau îl lasă pe Pavel însuşi să
vorbească, sub foma unei prosopopii47.* Faptul că la clustrele de epitete pentru Pavel
avem de-a face cu adevărate puneri în scenă48, rezultă clar din formulele introductive
care la Hrisostom au devenit vocabular tehnic pentru introducerea persoanelor biblice:
Aceasta doresc să încerc să arăt, prin care Pavel este pus în mijloc.”49
în vreme ce unele dintre clustre sunt introduse firesc apositiv în construcţia fra
zei50, cele mai multe dintre ele se sfârşesc cu citate din epistolele pauline51 sau cu para4SOpcc raoţ ... (pan. Rom. 1 [50, 607,40-48]); Opâq raoţ ... (hom. in Ac. 55,3 [60, 382,48-61]);
6pa ... (hom. in Gen. 30,6 [53, 282,22-42]); FI60EV oOv <fâră nume> Clustra este antonomasică (altă
denumire n. traci.) (laud. Paul. 4,10 [62, 25,64-73]); Tlţ o0v drcdvxcov dvOpdmcov dţiEivcov; <fâră nume> (anom. 8,3 [SC 396, 182,188-184,212 MALINGREY]); Kai xi Xfeyco xbv rcpobnxriv; O ...riavXcx;
(hom. in Gen. 4,5 [53, 44,27-45]); Tu; obv ti
xcov kockcov; Md0E rcapa ... (hom in Rom. 11,5 [60,
490,60-491,15]); Ti 6k feerii, ... (hom. in Rom. 30,2 [60, 664,3-12]); Ti Xfeyeii;; (hom. in ICor. 22,2
[61, 183,62-184,7]); Tu; E7u8ox6xepo<;; şi interpolarea din clustră (hom. in 2Tim. 4,3 [62, 622,52623,15]); Ti ydp. eîftfe noi; (hom. in Eph. 6,2 [62, 45,13-25]); Tivoi; ydp feSeîxo riaOXoi;... (hom. 5,4
UNH [63, 489,17-490,11]); Ob KaOdnep brcbnxepoi; xpv ytîv *cri OaXaxxav itEpiSpaţicbv, <fără nume>
(hom. 6,2 UNH [63, 492,8-20]); Kaixoi xi<; xou riaOXoD coi^XEpoQ yfeyovev; Eiîtfe ydp noi,
... (scand. 2,2-3 [SC 79, 60-62 MALINGREY]).
46 Ti XfeyEu;; ... (hom. in lThess. 4,1 [62, 415,17-21]); Ti Xfeyeiţ, (6 + nume (hom. in 2Cor. 11,2
[51,303,34-40]).
47 Mf) xoivuv ETiaiaxuvOrj^* ei
••• SfeSepai vuv (hom. in 2Tim. 2,1 [62, 607,51-55]).
* Prosopopie: figură retorică de stil cu ajutorul căreia se descrie ceea ce ar spune ceva ce nu poate
vorbi (de ex. O piatră sau un monument) sau o persoană care este, de exemplu, decedată (n. trad.)
48 Noţiunea de înscenare provine din teatrologia sec. XIX. Scriitorul, publicistul şi intendantul a
numeroase scene germane, August LEWALD (1792-1871) a inflenţat modul de percepere al noţiunii care
în anul 1818, la Viena, lui însuşi îi era străin.: „Mai nou înscenarea a devenit iubită. ... a pune în scenă
înseamnă a aduce la vedere o întreagă operă dramatică, astfel încât, prin mijloace exterioare să se
completeze intenţia poetului şi să se întărească efectul drameC' (după E. FlSCHER-LlCHTE, Inszenierung
und Theatralităt, în:
Inszenierungsgesellschaft.
Ein einfuhrendes Handbuch,
hg. v.
H. WlLLEMS/M. JURGA, Opladen/Wiesbaden, 1998, [81-90] 82). în cercetarea hrisostomiană a fost folo
sit pentru prima dată de L. BROTTIER, L’actualisation, 78-84 întrebarea cu privire la arta punerii în sce
nă a (,Jvtise en Scene") figurilor biblice cu ajutorul epitetelor.
49 pâaov dyayci>v, xoOxo Seî^ai 7teipdaopai, nocuXov (exp. in Ps. 110,4 [55, 284,23-35]); Kat
e’i povXet, abxbv ... mpaydycopev e'iţ pfccov (hom. in ICor. 15,5 [61, 128,13-30]); Nu este vorba de o
noţiune provenită din reprezentaţia teatrală păgână. Pentru prima dată vocabularul este folosit de Filon
din Alexandria cu scopul de a prezenta persoane biblice şi de a recomanda comportamentul şi imitarea
lor. (v. Mos. 1,158 [4, 1902 = 1962, 158,10-13 COHN]); Ps.-Hippolyt, consumm. 3 (GCS 1/2, 1897
ACHELIS) foloseşte noţiunea pentru introducerea de citate biblice; la Hrisostom dimpotrivă, introducerea
se realizează prin e'ti; gâaov dyco KlX., care provine dintr-un citat de persoane biblice; vezi exp. in Ps.
129,2 (55, 374,48-51).
50 ESECjţieîxo ţiexd xcov KaKobpycov, ţiexa xcov Seapancov. pexd xcov dv8po<ţ>6v(ov ... eSeSexo
(hom. in Col. 10,3 [62, 369,55-370,3]); Tavf obv bpciov + nume ... ferceiSiţ — (hom. in Rom. 5.3 2 [51,
158,28-49]); Ouxoţ ydp b flauXoi; ...xd ţifev dXXa ndvxa ţx^tSicoq fe<ţ>£pev, ... (ep. Olymp. 8,1 ld
[SC 13, 204,31-46 MALINGREY]); AoOXov bvopd^ei feauxbv riaOXoi; ... xoue; 8a\>Xoix; dSeXiţxnx;
kocXeî ... xal aii peya bpoveîq; (hom. in Col. 11,3 [62, 377,35-54]); Ei 8e ... xoaaxna fercaaxe 8eivd
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fraze52. Alte clustre sfârşesc cu o lămurire a comportării istorice a lui Pavel53. Arareori
imediat la sfârşitul unei clustre întâlnim un îndemn la urmarea Apostolului54.
Delimitarea clustrelor epitetice ne permite să stabilim şi funcţiunea lor. în ge
neral aceste clustre slujesc unei valorizări aparte a unei persoane despre care este
vorba. Ar putea fi distinse trei funcţiuni. în introducerea citatelor, ele au o funcţie de
acreditare. în cazul în care ele rămân la nivelul unei relatări a unei istorisiri biblice,
atunci ele au funcţiune istorică. în cazul în care imediat după sfârşitul lor are loc un
îndemn de urmare a Apostolului, atunci ele slujesc unei funcţiuni de actualizare.
în interiorul clustrelor se întâlnesc epitete care sunt luate fie direct din Biblie,
fie prezintă relatări biblice. Numai rar avem de-a face cu imagini cu totul noi.
Hrisostom preferă participii substantivizate care, datorită faptului că sunt lipsite de
timp, posedă un înalt potenţial de actualizare.

... (Jud. 8,7 [48, 939, 30-40]); Kai ydp d^iov ţt|xfioecoţ, ti SfjTtote ITaOXoţ ji£v, ... oi>K by^EipiCexai
xoi)< Ioo8aio\x; (hom. in Gal. 2,11 10 [51, 380,5-9]).
51 (ţnrdv 2Kor 11,2 {proph. obscurit. 1,6 [56, 173,21-32]); Pavel le-a adus ucenicilor săi rugăciunea
Rom 15,31 (proph. obscurit. 2,4 [56, 181,25-41]); fciceivoţ tarc£ivo<{)poveî Xfeycov IKor 15,9 (pocnit. 2,5
[49, 290,36—292,12])f Opa, othoq ti Xkyex, Jtoiav 0coi/f)v feppr^ev IKor 15,10 (pocnit. 3,5 [49, 299,20300,12]); totavxa E<{>iA.oo64>£i... dKouaov ... aircob \kyo\noc, IKor 11,6 (laud. Paul. 4,10 [62, 25,64-73]);
Akouoov crinou Xkyovxzq IKor 15,10 (anom. 8,3 [SC 396, 182,188-184,212 MALINGREY]); fcmcnfcA.Xcov
kXeye IKor 9,27 (stat. 1,3 [49, 20,43-55]); Einâv Eph 6,13 (hom. in Gen. 3,5 [53, 37,50-38,4]);
dvEKpa^E pfeya [kxâv. Kai Xkyov Rom 11,33 (hom. in Gen. 4,5 [53, 44,27-45]); Ep6a Xfeycov IKor 15,31
(hom. in Gen. 11,4 [53, 94,56-95,15]); £p6a Xfeycov 2Kor 5,14 (hom. in Gen. 34,5 [53, 319,30-31]);
EKâvoq Xkyzi IKor 4,4 (Laz. 6,9 [48, 1041,21-37]); riEpi ainov Xkyovtoq ... 4>r|ai Hebr 11,13 aKoixJcopEV
...Kkyowx, ... JlaOXou (catech. 8,9 [SC 50bis, 252,1-8 WENGER] = catech. 3/7,9 [FC6/2, 472,1725 KACZYNSKI]); oOioq oOk da^OvEtai Xkyu>v îiepi yovaiKÎx;, ... Rom 16,2 (hom. 5,4 UNH [63,489,17—
490,11]); <ţ>noi ... Rom 8,35 (hom. in ITJiess. 4,4 [62,421,13-33]).
52 IKor 9,27 (hom. in Gen. 22,7 [53, 196,16-31]).
53 eOStAov 6ti ... (hom. in Rom. 16,2 1,2 [51, 190,9-23]);' HSâcoi; ydp Xom6v kvSiatpipco tcp
dv6pi (poenit. 2,5 [49, 290,36-292,12]); Ei ydp jj.fi epoiAfjOr) paKpoOujifiaai aOtcp, jjrjSă;
dvaax^aBai ainoo (exp. in Ps. 110,4 [55, 284,23-35]); Explicare a epitetelor (stat. 1,1 [49, 15,29—
17,5]); Kai ob piKpbv bpîv dud tovtou yivetai KâpSoi; (hom. in Ac. 9,1 4,3 [51, 149,40-59]); OÎ8e
ydp, oî8e aa<)x5<;,... (pan. Rom. 1 [50, 607,40-49]).
54 tomooţ jujir|ad!>ji£0a ... (hom. in Gen. 30,6 [53, 282,22-42]); piprjocojiEOa toivw ... (hom. in
Rom. 30,2 [60, 664,3-12]) - alte delimitări sunt realizate din nou prin întrebarea introductivă Tiva o0v
ofcibc, 4>tioiv EÎvai tfjv alitiav ... (hom in Rom. 11,5 [60, 490,60-491,15]); Obtoc; d0p6ov Katapaivei
toaoutov; (hom. in ICor. 22,2 [61, 183,62-184,7), altele sunt legate de întrebarea introductivă: dpa u
toiootov EtdXpTjoE rcepi kairtov euieîv; (hom. 6,2 UNH [63, 492,8-20]); oOk &X00 ^ etrico- 6aa ydp
dv eikco, eXdttova tfjg d^iaq too naOXov bpco. ... (hom. in Ac. 25,1 [60, 192,30-40]); oC toî<; ei86oi
Kai 16 6vopa p6vov dpKEÎ rcp6<; Sifeyepcnv vj/oxfjţ îtp6<; viîxjnv ... (hom. in Ac. 55,3 [60, 382,48-61]);
oOtoţ oOk oî8e ...(hom. in IThess. 4,1 [62, 415,17-21]);’ AXX' 6jico<; (scand. 2,2-3 [SC 79, 60-62
MALINGREY]); KdKEiva <ţ>povcopev dîtep aindţ a-uvePoOXeuaev (catech. 7,16 [SC 50b,\ 236,1-237,9
WENGER) = catech. 3/6,16 [FC 6/2,444,31-446,4 KACZYNSKI]).
55 Vgl. MlTCHELL, Heavenly Trumpet, 88-91.
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A fost Hrisostom poet? - Observaţii cu privire la Laz. 6
Fie şi numai dacă ne punem întrebarea în ce măsură clustrele pauline ale lui
Hrisostom sunt formulate poetic, imediat realizăm că nu are sens să vorbim despre
poezie. Este adevărat că începutul clustrelor prezentate mai sus, din predica despre
Lazăr, sună ritmic, ceea ce însă nu ajunge măsurilor stricte ale poeziei clasice - aşa
cum sunt ele îndeplinite, de exemplu, de către imnul pe care Clement Alexandrinul
ni-1 transmite în cartea a treia a Pedagogului56.
Astfel de măsuri nu sunt suficiente la Hrisostom, căci forma lor ritmică nu se
orientează după lungimea silabelor, ci numai după accentul cuvintelor de la finalul
frazei57. Aşa-numitul ritm final iese la iveală din accentuarea ultimelor două cuvinte
ale frazei, prin aceea că este accentuată antenenultima (Proparoxytonon), penultima
(Paroxytonon) sau ultima (Oxytonon) silabă58.
Pornind de la forma finală, pasajul din Laz 6, 9 se împarte în şase părţi.
1 Kal yâp nauXoq b dcTtbaroXoq,

2 tb ajcevoq rijq feKXoyiiq,
3 b vabq xou 0eoO,
4 t6 ax6[ia xox> Xpiereau,
5 ti Xvpa xoâ nveujiaxoq,

3 PPr
4 PO
2 00

3 PO
2 PPr

în primul grup de cinci epitete „Apostolul PaveV este legat prin ritmul final
(Paroxytonon-Proparoxytonon) şi rimă cu JAra duhului.” în interior „vasul cel ales"
şi ygura lui Hristos" sunt împletite prin ritm (Paroxytonon-Oxytonon) şi cuprind în
centru (Oxytonon-Oxytonon) ,yPaul, templu al lui Dumnezeu". împotriva ritmului se
opun „Templu al lui Dumnezeu" şi „Gură lui Hristos". Legătura dintre părţile frazei
la fel construite (paragrafele [2-5]) acţionează energic59.
în ceea ce priveşte cuprinsul, în cele ce urmează, chemarea lui Pavel la aposto
lat este fondată trinitar. Inspiraţia şi propovăduirea se află de ambele părţi. Propovă56 G. May, Der Christushymnus des Clemens von Alexandrien, in: Liturgie und Dichtung. Ein
interdisziplinăres Kompendium I. Historische Prăsentation, Bd. 1, PiLi 1, St. Ottilien 1983, 257-272.
57 S. SKJMINA, De Ioanis Chrysostomi rhythmo oratorio, Archiwum Filologiczne Polskiej Akademji
Umiej 6, Krakau 1927; DERS., Etat actuel des etudes sur le rhythme de la prose grecque2, Eus Suppl. 11,
Lwow 1930; DERS., De Gregorio Nazianzeni oratorium rhythmo. Acta 2 Congressus philologorum
classicorum slavorum, Prag 1931, 229-235; DERS., Etat actuel des etudes sur le rhythme de la prose
grecque 1, Bulletin internaţional de PAcademie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de Philologie
-Classe d’Histoire et de Philosophie, Supli. 3, Krakau 1937; C. KLOCK, Untersuchungen zu Stil und
Rhythmus bei Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zum Rhetorikverstăndnis der griechischen Văter, BK.P 173,
Frankfurt a.M. 1987, 217-239; 240-300; cu privire la alte introduceri în folosul cercetării ritmurilor finale,
precum, de exemplu, verificarea autenticităţii unor omilii, vezi R. ROMANO, II ritmo prosastico nelle
Omelie j>er Eutropio di Giovanni Crisostomo, in: SEAug 93,2005, (307-314) 307-309.
8 Bei der Analyse des Rhythmus steht O fur Oxytonie, P fur Paroxytonie und Pr fur
Proparoxytonie.
59 Este vorba de aşa-numitele forme gorgiene pe care Hrisostom le foloseşte cel mai mult; în ceea
ce priveşte paralela cu Gorgias vezi P.J. RYAN, Chrysostom, a derived stylist?, VigChr 36, 1982, 5-14.
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duirea este urmare a inspiraţiei, aşa cum inspiraţia se configurează mereu nouă în
propovăduire.

i

!;
1
2
3
4

b SiSdaxaXoi; 1% o’ucovnfcvrii;,
b Yfjv Kai Q&Xaaaav Tcepte^9c6v,
b tac, &Kdv0a<; xcov d(j.apxuov dvaandaaţ,
b ta arcfeppaxa %r\ţ Ebcepeiaţ icaxapaXc£>v,

5 PrP
5 PrO
2 OP
4 PO

!

Cel de-al doilea grup este structurat cu ajutorul unui ritm schimbător
(Paroxytonon/Oxytonon).
Rima
schimbătoare
0iK0ugevr|<;-&vaa7tdcGa<;,
7iepieA,0c6v-Kaxapa>td)v susţine structura schimbătoare. Cele două rânduri duble
stau nelegate şi încep la fel şi fiecare dintre ele are acelaşi număr de silabe (asindetic, anaforic, isocolon; de două ori zece silabe, de două ori 14 silabe). Ultimele două
prezintă, pe lângă acelaşi număr de silabe, şi aceeaşi structură sintactică. Pe lângă
aceasta, cel de-al treilea rând prezintă o aliterare a sunetului ou;. Noţiunile sunt com
puse antitetic: pământ: mare, spin : sămânţă, păcat: frică de Dumnezeu, a smulge :
a arunca în afară. Misiunea paulină de-a lungul Imperiului este ridicată la nivel uni
versal. In ceea ce priveşte cuprinsul ei, este determinată de scopuri soteriologice,
precum este şi ilustrată de motive biblice din domeniul agricol {a smulge spinul : a
semăna sămânţa). Aici este alcătuită legătura clusterului cu contextul. Hrisostom a
considerat păcatele drept cauză a cutremurului care tocmai avusese loc cu puţină
vreme înainte60. Astfel, Pavel este prezentat auditoriului drept model idealizat.
1
2
3
4
5

b pacnXâcov ebnopcotepoq,
b 7iXo\xJicov SuvaxcoxepoQ,
o axpaxicoxcov iax,upoxEpo<;,
o biXoabftxDv biXoacxjxoxEpoq,
b 'pT|x6pcov EbyXoxxoxEpoi;,

3 PPr
3 PPr
2 Opr
4 PPr
3 PPr

1

Cea de-a treia grupă cuprinde cinci epitete, care sunt legate prin acelaşi ritm
prin poziţionarea exterioară (Paroxytonon-Proparoxytonon). Aici avem acelaşi nu
măr de silabe acelaşi sunet şi aceeaşi aliterare a părţilor neunite care urmează una
după alta (anaforic, asindetic, isocolic). Din nou, este prezentată legătura cu contex
tul omiliei, în care este explicată pericopa despre omul bogat şi săracul Lazăr. Apoi
omilia este umplută cu trimiteri la bogaţii aflaţi în auditoriu, care au fost privaţi de
avutul lor datorită cutremurului. De asememea, puterea soldaţilor se dovedeşte a fi
lipsită de putere în faţa cutremurului. Oratorii nu mai ştiu ce ar putea să spună. Din
nou, Pavel este prezentat ca şi model ideal, în opoziţia cu figurile lumeşti care au dat
greş în faţa unor astfel de situaţii înfricoşătoare.

60 Laz. 6,1 (48,1027,1-1029,6).
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1
2
3
4

3 PP

b pr|5£v
Koci ndvxa KeKxrififevoQ,
b ev xrj aiaâ abxou Qbvaxov X\xov,
o ev xoîq Iţiaxloiq abxou xd voarpaxa bxr/^SEixov,
b ev Ba^dcap xpâitaia axpaaţ,

2 PrP
4 PrP
2 PrP

Cel de-al patrulea grup este introdus în mod anaforic, cu ajutorul a trei epitete
structurate identic (anaforic, isocolic). Cu ajutorul persoanei Apostolului este pre
zentată o concepţie de viaţă, care a luat formă concretă datorită cutremurului, anume
experierea efemerităţii acestei lumi. Sunt motive ale idealului ascetic, anume viaţă
asemeni celei a îngerilor61, sărăcie de bunăvoie, eliberare prin moarte, vindecare şi
ridicarea prin semnele biruinţei - un motiv al luptei ascetice cu demonii.
1
2

b dpmyelq £co<; xplxou obpavou,
ml e’iţ rcap&betaov e’iaeX8ci)v,

3 PO
4 PrO

în cel de-al cincilea grup, de mici dimensiuni sunt doar două adaosuri
anidetice, coordonate de un oxyton. Coroana vieţii ascetice este o vedere a lui Dum
nezeu, pe care Hrisostom o ilustrează cu multă plăcere pentru Pavel cu ajutorul II
Cor 12,2-4.
1 b xbv Xpiaxbv 0e6v dvcoapu^aq 3 OP

—m

Vederea lui Dumnezeu este plusată în cluster numai de un epitet final îndreptat
împotriva învăţăturii ariene. El are două funcţiuni. Viaţa asemeni îngerilor a lui Pa
vel este înrădăcinată în teologia cea corectă, niceană. Pavel însuşi a propovăduit în
văţătura care mai târziu a fost ridicată la rang de normă eclesială. Legată cu viaţa lui
asemeni îngerilor, această învăţătură prinde contur, dacă pământul se cutremură.
Pentru o analiză completă, trebuie să fac trimitere la teza mea de doctorat des
pre punerea în scenă a lui Pavel la Ioan Hrisostom, precum şi despre preistoria (aces
tei puneri în scenă, n. trad.) la care lucrez în cadrul Facultăţii de Teologie a Universi
tăţii Humboldt din Berlin sub îndrumarea Prof. Dr. Dr. h.c. C. Markschies. însă două
chestiuni sunt şi aici clare. Clusterele nu sunt rezultatul unei clipe, ca şi cum ar fi lu
at naştere dintr-o abundenţă a dragostei faţă de Pavel care s-ar fi manifestat necon
trolat la Hrisostom. Dimpotrivă, ele sunt formulate după un plan bine definit. Părţile
lor componente se potrivesc în contextul omiliei şi o structurează. Apoi, Pavel este
pus în scenă cu ajutorul unor mijloace bine gândite. Cât de cizelate sunt aceste mij
loace aflăm dacă comparăm ritmul întregii omilii (vezi începutul) cu ritmul
clustrelor. Acest lucru devine clar din modul în care fragmentul iese în evidenţă prin
regularitatea lui, din amsamblul ritmului omiliei.

61 Cu privire la idealul ascetic al vieţii asemeni îngerilor, vezi BROTT1ER, L’appel.
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Hrisostom se diferenţiază clar de alţi exegeţi, care în mod asemănător au redac
tat clustre epitetice despre persoane biblice şi faptele lor62, prin stilizarea ritmului.
La Grigorie de Nyssa, de exemplu, ritmul corespunde unui anumit stil ideal bizantin,
cu preferinţă pentru intervale63. Clustrele pauline asemănătoare ale lui Grigorie ies în
evidenţă tocmai prin faptul că datorită folosirii vocabularului biblic pierd din ritm.
Regularitatea, precum şi numeroasele apeluri la atenţie, prezente la Hrisostom
cu puţin înaintea clustrelor pauline64 dovedesc faptul că micile puneri în scenă ale lui
Pavel trebuie să fie în mod corespunzător luate în serios. Putem presupune că aceste
clustre epitetice, în măsura în care se găsesc în cuvântări, au fost intonate cu un re
gistru vocal marcant65, prin care Hrisostom a urmat modelul păgân66. Foarte probabil
că Hrisostom nu a cuvântat aşa ceva cu o gestică liniştită, ci a subliniat ritmul cu
zgomot de picioare, tropăit sau plesnit din degete.
Chiar dacă nu putem să înţelegem aceste clustre epitetice ca şi poezie, totuşi,
punerea în scenă a lui Pavel realizată de Sfântul Ioan Gură de Aur dovedeşte o fină

62 Vezi: Klauseln von Laz. 6; o diferenţă în ceea ce priveşte modul de prezentare avem la KLOCK,
Untersuchungen, 217-239; 240-300 şi constă în aceea că procentele date aici se referă la întregul număr
de clauze. KLOCK enumeră clauze slabe (cl) tari (CL) în mod separat sunt enumerate finalul frazelor
clautelor slabe (cl) şi a celor tari (CL) iar potrivit intervalelor ritmice dintre ultimele două accente (di
rect: 2,4,6; indirect 1,3,5,7; precum şi 0). La intervalele directe şi indirecte este urmărită paroxitonia, la
cel de-al doilea şi cel de-al treilea interval într-un mod şi mai accentuat, proparoxitonia. Spre deosebire
de stilul lui Grigorie (vezi nota bibi. urm.) este prezent mai des sfârşitul de frază indirect precum şi mai
puţină atenţie în ceea ce priveşte evitarea intervalului zero.
63 Deja P. Maas, în 1906 şi 1912 a recunoscut pentru prima dată la Grigorie o consecventă utili
zare a frazeologiei bizantine, SKIMINA, De Ioanis Chrysostomi rhythmo oratorio a susţinut această con
cluzie cu cifre căci pe baza a cinci omilii ale lui Grigorie, a numărat la clauzele slabe 67,5% final de fra
ze directe, iar la clauzele tari, 83,6%; vezi KLOCK, Untersuchungen, 244-246.
64 Laz. 6,8(1040, 17-18; 25-26.27); 6,9 (1040, 51.58-59; 1041,11-12).
„Retorul educat declama frazele sale bine balansate cu ajutorul unei voci cadenţate muzical
care varia în intensitate, în conformitate cu spiritul pasajului. Uneori el cădea într-o melodie monotonă,
un abut predominant la oratorii asiaticis. ” (trad. din eng. n. trad.) (AMERINGER, Second Sophistic, 13);
,fiecare predică era rostită într-un ton care imita un ton muzical (.recitativ1, cum am spune noi) cu o
accentuată frecsiune a vocii. " (E. NORDEN, Die Antike Kunstprosa vom sechsten Jahrhundert v.Chr. bis
in die Zeit der Renaissance, Darmstadt51958, [859-861] 859); H. HUNGER, Reich der neuen Mitte. Der
christliche Geist der byzantinischen Kultur, Graz 1965, 339-340; DERS., Aspekte der griechischen
Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz, SOAW.PH 277/3, Wien 1972, 8 = DERS.,
Epidosis. Gesammelte Schriften zur Byzantinischen Geistes- und Kulturgeschichte, hg. v.
W. HORANDNER/K. Koder/O. KRESTEN, Munchen 1989, Nr. 5, 8; DERS., Die hochsprachliche profane
Literatur der Byzantiner 1, HAW 12/5, Munchen 1978, 68-69; K. THRAEDE, Art. Hymnus I., RAC 16,
1994, (915-946) 921; W. KlNZl compară acest stil cu cântarea monotonă din comunităţile baptiste de cu
loare din SUA (The greek Christian writers, in: Handbook of Classical Rhetorik in the Hellenistic Period
(330 BC-AD 400), ed. by S.E. PORTER, Leiden 1997, [633-670] 651, Anm. 90).
66 NORDEN, Kunstprosa 2, 55-57. 135. 137. 194-195. 375-379; H. HUNGER, Literatur 1, 68-69;
KLOCK, Untersuchungen, 152, Fn. 71; B. STE1NBR1NK, Art. Actio, în: Historisches Worterbuch der
Rhetorik 1,1992,43-74.
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formă retorică. Aceasta dacă, asemeni lui H. Hunger67, înţelegem Retorica
... drept sistem al unei forme planifica stilizate, predominant sintactică a cuvântului
scris şi vorbit.”
Despre aprecierea punerilor hrisostomiene în scenă ale lui Pavel
Ne întrebăm, la final, ce valoare le revin punerilor în scenă hrisostomiene ale
lui Pavel? Punerea în scenă a persoanelor biblice formează un obiect de cercetare
oferit de Hrisostom însuşi. în opera sa se găsesc omilii întregi care sunt dedicate
unei singure persoane. Acest gen de literatură orientată biografic a fost foarte iubită
în Antichitatea târzie. Atât în mediul creştin, cât şi în cel necreştin, a apărut un mare
număr de scrieri care nu s-au străduit să realizeze elaborarea unei idei sau prezenta
rea unui eveniment, ci au aşezat în centrul lor viaţa uneia sau a mai multor persoa
ne68. Martirilor, care încă din secolul al doilea au oferit exemplu de virtute, li s-au
adăugat în secolul al patrulea, alte caractere: fecioara pioasă, ascetul69, episcopul şi
sfântul biblic. Dintre cuvântările sigur autentice ale lui Hrisostom70 aproximativ ace
laşi număr le revin în mod explicit martirilor71 respectiv sfinţilor72 şi persoanelor bi
blice73. Adepţii unei religii în dezvoltare aveau nevoie şi de alte figuri spirituale
demne de urmat, altele decât membrii unei minorităţi religioase persecutate. în Anti
chitatea târzie, în care educaţia era în mare măsură rezultatul imitării, astfel de mo
dele îndeplineau o funcţiune centrală74. Se aştepta de la ele şi proiecte formulate în
67 H. HUNGER, Aspekte der griechischen Rhetorik von Gorgias bis zum Untergang von Byzanz,
SOAW.PH 277/3, Wien 1972 = DERS., Epidosis. Gesammelte Schriften zur Byzantinischen Geistes- und
Kulturgeschichte, hg. v. W. HORANDNER/K. Koder/O. KRESTEN, Miinchen 1989, Nr. 5,3.
*8 S. SWAIN, Biography and Biographic in the Literature of the Roman Empire, in: Portraits.
Biographical Representation in the Greek and Latin Literature of the Roman Empire, ed. by
M. EDWARDS/S. Swain, Oxford 1997, (1-37) 36, descrie o „modă biografică” şi o trezire a individului
în întreaga literatură, literatura creştină din Antichitatea târzie nefâcând nici ea excepţie.; vgl.
A. CAMERON, Education and Literary Culture, in: The Late Empire: AD 337-425, ed. by
DIES./P. GARNSEY, CAH 13, Cambridge 1998, (665-708) 699-700; T. HÂGG/P. ROUSSEAU,
Introduction: Biography and Panegyric, in: Greek Biography and Panegyrik in Late Antiquity, hg. v.
DENS./C. H0GEL, TCH 31, Berkeley 2000, (1-29) 1-5.
69 S. BROCK, Early Syrian asceticism, Numen 20, 1973, (1-19) 1-3 = DERS., Syriac perspectives
on late antiquity, CStS 199, London 1984, (1-19) 1-3.
70 în afară de cele cu autenticitate îndoielnică sau pierdute 4500-4762, inedite CPG 4840-5079 şi
versiunile 5130-5197.
71 CPG 4319; 4347; 4348; 4349; 4350; 4351; 4353 mit frg. 4495,4; 4355; 4760; 4357,4359, 4365,
4759,4731,4360 mit frg. 4495,9; 4361; 4362; 4363; 4364; 4393; frg. 4495,23.
72 CPG 4345; 4346; 4352; frg. 4495,26; 4406.
73 CPG 4726; frg. 4495,10; frg. 4495,20; 4336; 4344; 4354; 4376; 4495,3; 4736; 4750. în cazul în
care luăm şi pe cele cu autenticitate îndoielnică, numărul cuvântărilor despre persoanele biblice sunt
semnificativ mai multe decât numărul cuvântărilor despre alţi sfinţi.
74 P. BROWN, The Saint as Exemplar in Late Antiquity, în: Representations 1, 1983 1-21, vgl.
DERS., The Saint as Exemplar in Late Antiquity, în: Saints and Virtues, hg. v. J. HaWLEY, Berkeley
1987, 3-14 precum şi DERS., Arbiters of the Holy. The Christian Holy Man in Late Antiquity, în: DERS.,
Authority and the Sacred. Aspects of the Christianisation of the Roman World, Cambridge 1995, 57-78;
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mod impresionant retoric care să conducă pe creştini spre o excelentă viaţă etică şi
spirituală75. în mod corespunzător, literatura de orientare biografică ia noi forme, ca
re iniţial au fost dedicate altor scopri. Aceste forme străbat întreaga operă a exegeţi
lor creştini.
Chiar dacă Hrisostom, cu a sa punere în scenă a lui Pavel, nu poate să fie so
cotit poet, totuşi Pauluscluster ale sale au o formă retorică briliantă. Nu greşim da
că înţelegem aceasta ca şi concretizare a dragostei sale duble faţă de oameni, în ca
re el îşi prezintă într-o formă potrivită ascultătorilor pe prea-iubiţii lui sfinţi, din
dragoste faţă de ei.
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precum şi W. Mayer, General Introduction, în: Let us die that we may live. Greelc homilies on Christian
martyrs from Asia Minor, Palestine and Syria (c. AD 350-AD 450), editată de J. LEEMANS/W.
MAYER7P. ALLEN/B. DEHANDSCHUTTER, London u.a. 2003, (3-52) 15-37.
G.G. Christo, Martyrdom according to John Chrysostom. „To live is Christ, to die is gain”,
ampeter 1997, 195 a. Wilson, Biographical Models. The Constantinian Period and Beyond, in:
onstantine. History, Historiography and Legend, hg. v. S. LlEU/D. MONTSERRAT, London 1998, 107—
136.
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Chrysostom the Poet? Notes ort Chrysostom's Presentation of St. Paul This
paper is an analysis of the Pauline epithets created by St. John Chiysostom, with
special focus on the De Lazaro 6 Homily. First, the author presents in brief the texts
of the Pauline epithets in the Christian literature written before St. John
Chtysostom, a brief chronology of modern research conducted on the Chtysostomic
epithets, emphasizing the fact that no exhaustive study has been yet conducted on
this topic. These epithets might be of liturgicul origin. Then, the author suggests a
new terminology, replacing the term “litany ”, considered rather ironic, with that of
“cluster”. Finally, the author describes the representation, delimitation,
construction and functions of St. John's epithet clusters. Thus, these clusters may
have a triple action: an action of accreditation, a historical action and an act ion of
renewal. However, they have little poetic value.

Sfântul Ioan Gură de Aur şi homo oeconomicus:
de la etică la morală
Nicoleta ACATRINEI
Introducere şi intrigă
Pe băncile renumitei Şcoli de înalte Studii Comerciale de la Lausanne1, pregă
tind o teză cu subiect bancar şi monetar am început să mă interesez de opera Sfanţu
lui Ioan Gură de Aur. Cursurile de economie, principii de finanţe, finanţele pieţei,
microeconomic, macroeconomie etc., îmi apăreau vide de orice referinţă la realitatea
omului - actor principal al activităţii economice. «De ce-ul» atâtor calcule economi
ce nu era repus în cauză, o cursă a creşterii economice este încă caracteristică teoriile
economice, deşi semne foarte puternice de alarmă se fac auzite din ce în ce mai mult
pentru a denunţa dezastrele cauzate de acest tip de «dezvoltare» care distruge natura
şi de asemenea şi natura umană.
Este vorba de om...
Este vorba de om, şi mai precis de Omul Economic {homo oeconomicus) şi în ju
rul lui s-a dezvoltat cercetarea mea - şi este Sfântul Ioan Gură de Aur care mi-a oferit
atât cadrul analizei cât şi metoda. De la Sfanţul Ioan Gură de Aur am învăţat drumul
care duce de la etică la morală. Peste secole - am găsit spre marea mea surpriza ace
eaşi abordare etica propusă de unul din cei mai mari filozofi ai secolului XX, Paul
Ricoeur. Voi reveni mai târziu cu detalii despre această uimitoare asemănare.
înainte de a începe dezvoltarea în sine a subiectului aş dori să amintesc aici că
scrierile Părinţilor deşertului concentrate în apoftegme, ca şi scrierile Sfântului Efrem

Lausanne a avut şansa de a fi avut ca profesori doi economişti celebri care au creat ceea ce în
gândirea economică numim chiar «şcoala de la Lausanne», este vorba de Leon Walras şi Vilfredo
Pareto. Pareto devine cu atât mai interesant pentru acesta legătură între Sfanţul Ioan Gură de Aur şi
economie, căci mare mi-a fost surpriza când studiind la biblioteca din Lausanne o ediţie din secolul al
XlX-lea al operei Sfanţului Ioan Gură de Aur am găsit pe fiecare prima pagina a întregii colecţii de 21
de volume eleganta semnătura a lui Pareto, care a făcut donaţie bibliotecii aproape întreg fondul său de
carte. Descoperim astfel că Pareto citea pe Sfântul Ioan Gură de Aur în greacă şi pe Preafericitul Augustin în latină!
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Şirul şi ale Sfanţului Isaac Şirul m-au învăţat să aduc orice problemă la om, de fapt la
inima omului, căci aici este sursa oricărei probleme, dar şi a tuturor soluţiilor.
Scrierile lui David Hume, Adam Smith şi cele ale lui John Stuart Mill m-au
adus şi ele la problema omului. Noi cunoaştem aceşti autori - care sunt fondatorii
ştiinţei economice - mai ales din scrierile lor economice, dar uităm să ne referim şi
la lucrările cu caracter mai puţin economic, dar tot atât de importante ca şi celelalte.
De exemplu, Adam Smith a scris un Tratat asupra sentimentelor morale, pe care
autorul său îl consideră cel mai important dintre toate scrierile sale. Cu toate acestea,
această lucrare a fost detronată de o alta: Bogăţia Naţiunilor - care va face din
Adam Smith părintele ştiinţei economice.
Şi fiindcă este vorba despre om, omul economic - vă propun o scurtă incursiu
ne în zămislirea şi naşterea omului economic. Este vorba de o teorie economică, cea
a homo oeconomicus - care începe cu John Locke (1690, Eseu asupra intelectului
omenesc), continuă cu David Hume (Ancheta supra principiilor morale) şi Adam
Smith (Tratat despre sentimentele morale). Formula desăvârşită a acestei teorii a
omului economic ne-o dă peniţa lui John Stuart Mill, care intregrează calculul utilitarist a lui Bentham şi perspectiva ricardiană - pur economică.
Astfel, Omul Economic s-a născut pe la mijlocul secolului al XlX-lea şi a avut
ca «tată» pe filozoful utilitarist Bentham şi ca «mamă» economia ricardiană întărită
şi dezvoltată de John Stuart Mill. Rezultatul este o construcţie pur teoretică şi defini
ţia sa poate fi comparată cu cea a definiţiei dreptei în geometrie2.
«Ultimele abstracţii economice care sunt legile economice se bazează pe o ab
stracţie prealabilă asupra omului, omul economic. Enunţul „omul este motivat de
dorinţa de bogăţie” poate fi considerată ca o definiţie implicită a termenului „omul
economic”»3.
Nicio altă faţetă a naturii umane nu este luată în considerare şi aceasta, spune
Mill, «nu pentru că vreun economist ar fi aşa de stupid să gândească că umanitatea
ar fi făcută aşa, ci pentru că acesta este drumul pe care ştiinţa trebuie în mod necesar
să îl urmeze... Maniera în care economia politică procedează în mod necesar este să
considere acest scop principal şi recunoscut (acumularea de bogăţie) ca şi cum ar fi,
dintre toate ipotezele comparabile în simplicitate, cel mai aproape de adevăr»4.
Istoria omului economic a început într-o lume pur imaginară şi economiştii cla
sici sunt conştienţi de acest lucru. Astăzi, dificultatea vine din faptul că acest model

2 K. PRIBAM, Lcs fondements de la pensee economique, Paris, Ed. Economica, 1986, p. 175.
3 MILL J. S., Sur la definition de Teconomie politiquc; et sur le methode d'investigation qui lui
estpropre, Paris, Michel Houdiard Editeur, 2003, p. 22.
4 Ibidem, p. 23.
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ipotetic a avut în cursul timpului un efect performativ asupra realităţii, mai ales în ceea
ce priveşte dimensiunea psihologică a fiinţei umane care este exploatată la maxim.
în căutarea unei mai bune înţelegeri a omului economic, am consultat lucrări
din diferite domenii: antropologie economică3, istoria gândirii economice, manuale
de teorie economică. Mi-a fost imposibil să găsesc omul, omul economic pe care îl
căutam. Un domeniu nou al ştiinţei economice mi-a oferit soluţia în căutările mele.
Este vorba despre o disciplină foarte tânără, o disciplina care acum 20 de ani era
privită cu scepticism şi care era tratată de triviala, fără pertinenţă, cum ne spune
Lynn Sharp Peine6, profesoară la Harvard Business School.
Acesta disciplină este etica afacerilor. Specialiştii din această disciplină fac
apel atât la scrierile fondatorilor gândirii economice, cât şi la filozofia antică ca să se
inspire în analiza lor economică. Cel mai bun exemplu în acest sens este cartea Etica
şi Excelenţa de Robert C. Solomon7, care propune o etică de inspiraţie
aristoteliciană. Citându-1 pe Edward Freeman:
«Etica afacerilor este un domeniu care a crescut în numai 10 ani dintr-o simplă
glumă într-un subiect fierbinte. [...] într-adevăr, este tratat în anumite cercuri de
afaceri cu solemnitate, chiar cu reverenţă, ca ceva magic, prin care se disting cele
mai bune şi mai pline de succes corporaţii [...] Ceea ce oferă studiul eticii nu este o
nouă cunoaştere, cu atât mai puţin nu aşteptăm să ne înveţe diferenţa dintre bine şi
rău, ci un nou sens şi o nouă viziune. [...] Etica afacerilor, ţin să demonstrez, nu este
impunerea din exterior a unor valori străine lumii afacerilor, ci înţelegerea temeliilor
afacerilor înseşi»8.

5 M. GODELIER, Un domaine conteste: l'anthropologie economique, Ecole Pratique des Hautes
Etudes et Mouton Editeur, Paris, 1974, p. Meme argumentation dans l’etude «Alternative views of
economiy in economic anthropology, de J. lain Prattis, in Beyond the new Economic anthropology, ed.
by John Clammer, Macmillan Press,1987, p. 15. Nous trouvons dans cette meme etude une crtique
acerbe de l’ecole franţaise â laquelle appartient M. Godelier. R. R. WlLK, Economies and culture.
Foundations of economic anthropology, Indiana University, Westview Press, 1996. Voir aussi : S.
Naratzky, New directions in economic anthropology, Pluto Press, London°Chicago, 1997; O. SUTTI,
Economic anthropology. Topics and theories, Society for Economic Anthropology, University Press of
America, Lanham&New York&London, 1983; R. FlRTH (ed), Themes in Economic Anthropology,
Tavistock Publications, London, 1967; S. GUDEMAN, Economic anthropology, The internaţional Library
of Criticai Writings in Economies, An Elgar reference Collection, UK&USA, 1998; S. PLATTNER (ed),
Economic anthropology, Stanford University Press, Stanford, California, 1989; J. CLAMMER (ed), The
New Economic anthropology, The Macmillan Press LTD, London, 1978. J’ai egalement consulte dans ce
domaine le livre de F. Etner, Histoire de la pensee economique, Oeconomica, Paris, 2000; B. SNOWDON,
V. H., WYNARCZYK , La pensee economique moderne. Guide des garnds courants de Keynes â nos
jours, Ediscience International, Paris, 1997.
6 L.S. PEINE, Value Shift, McGraw-Hill,2003, dans le chapitre «The tum to values».
7 R. C. SOLOMON., Ethics and excellence. Cooperation and Integrity in Business, The Ruffin
Series in Business Ethics, Oxford University Press, 1993.
8 Ibidem, p. 5, 6.
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Problema eticii şi/sau a moralei este înainte de toate o problemă a fiinţei umane.
Cum zicea profesorul Edward Freeman de la Darden Business School, de la Universi
tatea din Virginia, în conferinţa sa la cea de-a doua întâlnire cu tema «Fundamentele
morale ale managementului» de la Copenhaga, 14-15 septembrie 2007, să vorbim de
economie şi de etica afacerilor, fără să vorbim de fiinţa umană, este un nonsens.
Tocmai aici intervin scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, care nu a fost nici
economist, nici om de afaceri, dar predicile sale ne impresionează prin clarviziunea
sa în domeniul economic. A fost un preot care şi-a iubit enoriaşii din tot sufletul.
Cea mai mare parte a acestor enoriaşi erau pater familias, altfel zis, oameni bogaţi
care erau confruntaţi zilnic cu probleme economice. Analiza comentariilor
hrisostomice ne oferă un teren ideal pentru a găsi pe omul economic - homo
oeconomicus şi mai ales pentru a-i înţelege comportamentul. Lectura comentariilor
la Evanghelia Sfanţului Matei mi-a permis să realizez o anchetă de antropologie
economică9. Mi-am concentrat atenţia asupra figurii omului bogat, căci găsim în
comportamentul acestuia trăsăturile omului economic avansate de teoria economică.
Dar căutând figură omului bogat în textele hrisostomice - ceea ce nu este deloc
dificil, căci Sfântul s-a adresat des în mod direct bogaţilor - am înţeles că trebuia să
caut mai întâi omul pur şi simplu. Astfel am ajuns la concluzia că trebuia mai întâi
să înţeleg şi să descifrez antropologia implicită pe care se baza Sfântul Ioan Gură de
Aur, şi numai după această analiză să merg mai departe în înţelegerea omului eco
nomic ascuns sub figura omului bogat.
A. Antropologia hrisostomică
Din ansamblul omiliilor, putem să tragem concluzia că pentru Sfântul Ioan Gu
ră de Aur natura umană este bună. în omilia 4 la Matei găsim un pasaj «aspru» în
care Sfântul se întreabă cum să găsească la enoriaşii lui trăsăturile unui creştin, când
de fapt este deja dificil să le găsească pe cele ale unui om. Putem remarca o gradare
a stărilor: starea de animal (chiar mai rea decât a animalelor şi a demonilor), la care
omul se coboară când îşi trădează propria natură, starea naturala a omului - pe care o
vom descrie în cele ce urmează, şi în final starea creştină care depăşeşte naturalul.
«Şi au vorbit de lucruri care depăşeau cu mult natura noastră. Lăsând deoparte
pământul, vorbeau de cele din ceruri. Aducându-ne pe lume o altă vieţuire şi un alt

9 Acesta anchetă am făcut-o în cadrul unei diplome de specializare în teologie susţinută în 2004 la
Facultatea de Teologie de la Lausanne, Elveţia. Titlul original este: «Une enquete d’anthropologie
dconomique dans Ies homelies sur l’Evangile de Saint Matthieu de Saint Jean Chrysostome».
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trai, toate au dobândit o nouă înfăţişare: bogăţia şi sărăcia, libertatea şi robia, viaţa şi
moartea, lumea şi traiul din lume»10.
Omul natural se găseşte între aceşti doi poli şi vom vedea în cele ce urmează
care sunt motivele pentru care omul alege una din cele două direcţii, şi mai ales care
sunt consecinţele asupra omului, aşa cum ni le descrie Sfanţul loan Gură de Aur.
A.l. Omul, trup şi suflet
Antropologia implicită pe care o găsim în Omiliile la Matei este dihotomică,
dar nu este vorba de aceeaşi imagine despre om pe care o are filozofia clasică. Omul
filozofiei clasice are un trup şi un suflet, dar în această dualitate numai sufletul este
nemuritor, în timp ce trupul este destinat să dispară pentru totdeauna. Trupul are mai
curând un rol negativ în viaţa omului, trebuie să ne debarasăm de el, pentru că el
împiedică adevărata fericire.
Cu totul alta este antropologia Sfântului loan Gură de Aur. Trupul şi sufletul
sunt în mod puternic legate unul de altul şi se influenţează reciproc. Starea de sănă
tate a trupului afectează sufletul, un trup hrănit de o manieră dereglată va face sufle
tul fără vigoare, îl va slabi până îl va îmbolnăvi. Sfântul loan Gură de Aur se expri
mă cu multă vehemenţă împotriva manicheenilor care dispreţuiau trupul, argumen
tând rolul important pe care îl joacă trupul în viaţa omului.
«Hristos nu vindeca numai trupurile, ci îndrepta şi sufletele; trecea necontenit
de la purtarea de grijă a sufletelor la tămăduirea trupurilor; era de folos deodată în
mai multe chipuri, unind învăţătura cu fapta. Purtând grijă şi de trup şi de suflet,
arăta că este însuşi Creatorul întregii fiinţe omeneşti şi închidea astfel gurile neruşi
nate ale ereticilor. Pentru aceasta Se îngrijea şi de trup şi de suflet, vindecând când
pe unul, când pe altul. »u
în acelaşi timp, starea în care se găseşte sufletul transpare la nivelul trupului;
astfel patimile de care suferă sufletul desfigurează chipul şi trupul omului, în timp ce
virtuţile sufletului îl înfrumuseţează. Există o legătură strânsă între trup şi suflet şi
există şi o ordine, o ierarhie care garantează acestei legături stabilitate şi echilibru.
Sufletul este superior trupului, încălcarea acestei ierarhii naşte dezordini care îl îm
piedică pe om să fie fericit.

10 Omilii la Matei, Nr. 1, 4; din Sfântul loan Gură de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 21.
“Omilii la Matei, nr. 15,1; din Sfântul loan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 173.
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«Dacă sufletul dă trupului atâta frumuseţe şi atâta viaţă, atunci sufletul e cu
mult mai bun decât trupul; (...) Dacă sufletul se bucură, înfloresc trandafirii în
obraji; dar dacă suferă, toată frumuseţea aceea piere şi obrajii se îmbracă în haină de
doliu. Dacă sufletul se bucură mereu, înfloreşte şi trupul; dar dacă suferă mereu,
ajunge mai slab şi mai plăpând ca pânza de păianjen. Dacă sufletul se mânie, trupul
ajunge dezgustător şi fără de ruşine; dar dacă se uită cu ochi liniştiţi, faţa e plină de
farmec. Dacă sufletul pizmuieşte, paloarea şi gălbeneala îi inundă faţa; dar dacă
iubeşte, chipul străluceşte de multă frumuseţe.»1 “
A. 2. Omul, între virtuţi şi patimi...
Acesta ne permite sa vorbim despre virtuţi şi despre patimi naturale şi nenatu
rale. Să începem prin pasiunile naturale. «Să vorbim de cele mai generale patimi
omeneşti. Mânia şi pofta, pentru că acestea sunt mai ales patimile care ne stăpânesc,
ele sunt legate de firea noastră mai mult decât celelalte»13.
Există deci patimi legate de fire, dar sunt şi patimi nenaturale care sunt contra
firii. De exemplu, avariţia: «Cumplită, cumplită e fiara (iubirea de arginţi) aceasta;
totuşi, dacă vrei, o poţi birui cu uşurinţă. Nu-i o poftă legată de fire. Arată lucrul
acesta şi cei ce au scăpat de ea. Poftele legate de fire le au îndeobşte toţi oamenii;
pofta aceasta însă se naşte numai din pricina trândăviei, ea o odrăsleşte, ea o creşte;
iar când pofta aceasta pune stăpânire pe cei orbiţi de ea, îi face să trăiască împotriva
firii.»14
Acest pasaj este foarte interesant, căci el ne oferă posibilitatea să cunoaştem
criteriile după care Sfântul Ioan Gură de Aur distinge între ceea ce este după fire şi
ceea ce este împotriva firii, şi mai ales ne permite să înţelegem de ce o patimă are
putere asupra omului. Un alt pasaj este şi mai relevant în acest sens: «Că răutatea nu
vine de la fire, ci de la voinţă »15 ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând
rugăciunea «Tatăl nostru».
Şi aici doream să ajung, la voinţa şi la rolul pe care îl joacă ea în lupta cu pati
mile. In Omilia 29, când Sfanţul comentează parabola cu neghina din câmp pe care

*" Omilii la Matei, nr. 34, 5; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti
1994, p. 428-429.
13 Omilii la Matei, nr. 17, 1; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţ
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti
1994, p. 219.
14 Omilii la Matei, nr. 80, 3; din Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri, Partea a treia. Colecţia Părinţ
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti
1994, p. 910.
15 Omilii la Matei, nr. 19, 6; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţ
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti
1994, p. 255.
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Hristos nu o smulge, o face, zice Sfanţul, pentru că voinţa nu este supusă legilor
neschimbătoare ale naturii; Dumnezeu a onorat-o cu darul libertăţii; «că sufletul
omului nu-i înlănţuit de legile firii, ci este cinstit cu libertatea voinţei.»16 Omul se
poate schimba, oameni păcătoşi ca Pavel, ca tâlharul sau vameşul erau neghine, dar
prin pocăinţă s-au schimbat în grâu curat. în virtutea libertăţii şi a voinţei sale omul
se poate schimba.
Virtuţi naturale
«Din pricina aceasta Dumnezeu n-a lăsat milostenia numai pe seama raţiunii, ci
multe părţi ale ei le-a pus sub tirania legilor firii. Potrivit acestor legi, părinţii miluiesc pe copii, copiii pe părinţi. Legile acestea stăpânesc nu numai pe oameni, ci şi pe
animalele necuvântătoare. Potrivit acestor legi se fac legăturile între fraţi, între rude,
între necunoscuţi, în sfârşit legăturile de la om la om. Suntem înclinaţi din fire spre
milostenie. Aceasta ne face să ne revoltăm când vedem că cineva este ucis; şi plân
gem când vedem pe cineva îndurerat. Pentru că Dumnezeu vrea tare mult să se facă
lucrul aceasta, a poruncit naturii să contribuie şi ea mult la săvârşirea milosteniei.»17
Aceasta remarcă este foarte importantă pentru analiza antropologica a «omului
economic» care va urma.
«De aici se vede că virtutea este înnăscută în noi; cu toţi ştim, prin fire, ce tre
buie să facem şi că nu putem da vina pe neştiinţă.»18
Din fire omul este deci blând şi milostiv, el este bun. Răul nu este natural omu
lui. Virtutea este în acord cu natura umană. Doar viaţa trăită în conformitate cu natu
ra sa îi permite omului să guste din fericire. Iată, putem trage aici o concluzie esenţi
ală privind aceasta imagine despre om: observăm o ancorare ontologica a practicării
virtuţii. Să trăieşti virtutea nu înseamnă să trăieşti după un cod exterior care se im
pune omului ca o necesitate care decurge din viaţa comunitară. Viaţa în comunitate
este locul în care se manifesta virtutea, care este o marcă caracteristică a omul prin
esenţa sa. Dar dacă să trăieşti virtutea înseamnă să trăieşti natura proprie, atunci cum
putem explica patimile, viciile, răul? Sfântul Ioan Gură de Aur ne răspunde la aceas
tă întrebare printr-o altă caracteristică a fiinţei umane: omul este liber, el este dotat
cu raţiune şi voinţă liberă.
16 Omilii la Matei, nr. 29, 3; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 367.
17 Omilii la Matei, nr. 52, 5; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 607.
18 Omilii la Matei, nr. 23, 5; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri. Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 301.
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«„Dumnezeu, spune Domnul, ne-a dat mintea, ca sa risipim neştiinţa, ca să
avem o judecată dreaptă despre lucruri, ca să rămânem nezdruncinaţi când vin peste
noi necazuri şi nenorociri, folosindu-ne de minte ca de armă şi de lumină” Noi, însă,
am trădat darul acesta al lui Dumnezeu de dragul lucrurilor de prisos şi fără de fo
los.»19
în această omilie, mintea are rol de medic care, îmbolnăvit fiind de aur şi de
bogăţie, este închis într-un cufăr plin cu aur spre detrimentul sufletului. Iată un
exemplu clar în care vedem legătura dintre antropologie şi dorinţa de bogăţie.
Concluzii antropologice: Omul este deci capabil de discernământ şi el trebuie
să combată anumite slăbiciuni care se pot transforma în vicii. Viciul nu este o reali
tate ontologica a fiinţei umane, şi nici nu este aşa de puternic ca să-l subjuge pe om.
Sfanţul Ioan Gură de Aur vede în om o fiinţă nobilă, inteligentă, în plină posesiune a
unei multitudini de facultăţi şi calităţi, o bună utilizare a acestora îi asigură omului
echilibru, fermitate, consistenţă interioară, aceasta din urma fiind gaj şi condiţie a
adevăratei fericiri.
B. Care este chipul bogatului în Omiliile la Matei?
Chipul bogatului se deplasează între doi poli: pe de o parte, bogatul devine o
bestie, el se coboară sub natura sa umana atunci când se lasă posedat de bogăţie şi pe
de alta parte, bogatul devine un înger atunci când se detaşează de bogăţie şi o împar
te cu cei săraci. Portretul bogatului este marcat de trăsăturile naturii umane expuse
mai sus, nobleţea, libertatea, milostivirea, bunătatea. Aş spune chiar că la Sfântul
Ioan Gură de Aur bogăţia, şi în general relaţia pe care omul o are cu lumea materială
se defineşte într-un cadru ontologic. Să considerăm că bogăţia este ca o figură geo
metrică care aparţine unui sistem de referinţă care este planul interior al fiinţei uma
ne, care are doua coordonate date de fundamentul dublu al omului, trupul-vizibil şi
sufletul-invizibil. Bogăţia se defineşte întotdeauna la Sfanţul în funcţie de cele două
coordonate. în consecinţă, analiza dorinţei de bogăţie pe care o va face Sfântul este
de fapt analiza omului bogat. Spunând aceasta, pun accentul pe optica în care sfântul
abordează viaţa omului bogat. Privirea sa nu se concentrează asupra unor realităţi
exterioare, remarcile sale nu sunt un proces-verbal al unui reportaj în care un aparat
video ar fi filmat un bogat cu vila sa, cu pământurile sale, cu averile sale. Analiza
Sfântului seamănă mai curând cu un ochi interior care se găseşte înlăuntrul omului
bogat, ochi care priveşte lumea exterioara şi care surprinde bogatul şi bogăţia de la
interior spre exterior. Acesta constituie în mod principal interesul analizei
hrisostomice a vieţii economice, în special a lui homo oeconomicus.

19 Omilii la Matei, nr. 20,4; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 267.
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«Dar, o, iubirea de arginţi! Prefaci totul în bani! Din pricina asta s-a întors lu
mea pe dos. De fericeşti pe cineva, îl fericeşti pentru ca are bani; de-1 vaiţi pe cineva,
îl vaiţi pentru că n-are bani. Toţi nu vorbesc de altceva decât de bani. Cum s-a îmbo
găţit cutare, cum a sărăcit cutare. Dacă pleacă cineva la armată, dacă se însoară, daca
învaţă o meserie, dacă se apucă de orice altceva, nu pune mâna pe lucru până ce nu
afla mai întâi dacă poate ajunge uşor bogat.»20
Iată un text care ar putea fi declamat azi fără să schimbăm nici măcar o virgulă.
Surprinzătoare modernitate a acestor cuvinte care ne vin din antichitate. înfricoşă
toare actualitate. Este ca şi cum secolele, anii, zilele şi orele s-ar topi pentru a face
simultane două clipe atât de îndepărtate în timp şi spaţiu, până când aceste clipe ar
deveni doar una... poate cea a adevărului, a adevărului despre fiinţa umană...
Cum putem remarca, acest text se dezvoltă în jurul problematicii bogăţiei, dar
mai ales a locului pe care omul îl acordă în viaţa de toate zilele. Sfârşitul paragrafu
lui ne dă deja frecvenţa în care Sfântul ne invită să tratăm subiectul: suntem în regis
trul medical, al bolilor şi în necesitatea de a le vindeca. Dar cum justifică Sfântul un
asemenea diagnostic? Un diagnostic sever, căci cui îi place să audă: «sunteţi bolnavi
şi trebuie să vă vindecaţi», mai ales că este vorba de o boală care nu e aşa de eviden
tă şi în care omul se complace foarte uşor; diagnostic cu atât mai mult dificil de auzit
de către bogaţi care sunt oameni care comanda, cărora le place să aibă întotdeauna
dreptate. Căci viaţa în bogăţie, spune Sfântul (vom vedea în detaliu în cele ce ur
mează) este un moto care antrenează în urma lui şi care hrăneşte în acelaşi timp mai
multe slăbiciuni care dau naştere la boli noi.
Cum se adresează Sfântul acestor «manageri» ai Antichităţii? Nimic surprinzător
în a regăsi portretul bogatului marcat de trăsăturile naturii umane descrise mai sus.
Am reperat trei nivele de analiză a omului bogat: bogatul faţă în faţă cu el în
suşi, bogatul în relaţie cu lumea, şi bogatul faţă în faţă cu Dumnezeu. Aceste trei
perspective sunt ca nişte cercuri concentrice, în centru găsindu-se natura umană şi
trăsăturile sale.
Mă voi concentra în această prezentare asupra figurii bogatului faţă în faţă cu el
însuşi. în primul rând mi se pare că la acest nivel găsim contribuţia cea mai originală
a Sfântului, în al doilea rând pentru că celelalte două perspective depind de prima. în
cadrul primei perspective, Sfântul încerca să demonteze, dacă putem spune aşa, să
deconstruiască raportul omul cu bogăţia punând întrebarea: «De unde vine dorinţa
de bogăţie?».

20 Omilii la Matei, Nr. 90, 3; din Sfântul loan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Pă
rinţi şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu
reşti, 1994, p. 1003.
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De unde vine dorinţa de bogăţie ?
Dar de ce se poate face o asemenea anchetă în cadrul acestor omilii? Pentru că
noi găsim în omilii Sfanţului replicile bogaţilor, replici pe care Sfanţul le tratează cu
cea mai mare atenţie. Nici pe departe nu le dispreţuieşte, dimpotrivă, Sfanţul va
analiza toate argumentele pro şi contra. Dar cea mai importantă analiză a Sfântului
este cea a resorturilor care îl împing pe om să dorească bogăţia şi, în acest domeniu
Sfanţul se arata a fi un psiholog foarte fin. în analiza sa, el pleacă de la afirmaţiile
credincioşilor şi dezvoltă apoi argumentarea sa rămânând în logica celor care îl as
cultă. Iată un exemplu.
«Spune-mi, omule, pentru ce aduni aur? Pentru ce-ţi faci robia mai amară? pen
tru ce-ţi faci închisoarea mai împovărătoare? Pentru ce-ţi faci grija mai usturătoare?
închipuie-ţi că-i al tău tot aurul din mine, că-i al tău tot aurul din palatele împără
teşti! Dacă ai avea toată grămada aceea de aur, nu te-ai folosi de ea, ci numai ai păzio. Şi acum ai atâta aur şi nu te foloseşti de el, ci stai lângă el ca lângă nişte averi
străine; dacă ai avea mai mult aur, tot aşa ai face, ba chiar cu mult mai mult. Aşa
obişnuiesc zgârciţii. Cu cât au mai mult aur, cu atât îl cruţă mai mult.
- Da, aşa e ; dar ştiu că-i al meu, că-1 stăpânesc.
- Stăpânirea este numai în mintea ta, nu în realitate, că nu te foloseşti de aurul tău.
- Vreau însă să ajung cu el temut de oameni!
- Da, ai să ajungi mai degrabă pradă şi bogaţilor, şi săracilor, şi hoţilor, şi bârfitorilor, şi slugilor; într-un cuvânt, tuturor celor ce voiesc să-ţi întindă curse. Dacă
vrei să fii temut de oameni, taie părţile tale slabe de unde te pot apuca şi întrista toţi
cei ce vor să-ţi ia aurul.»21
Remarcăni în acest pasaj două resorturi principale care împing oamenii să do
rească bogăţia. în primul rând pentru statutul social pe care ea îl procură. Sfanţul se
arată ironic când afirmă că este absurd să doreşti bogăţiile şi să nu le foloseşti. Este o
absurditate căci bogăţia trebuie folosită, banul trebuie să circule. Sfanţul este contra
banilor păstraţi în cufăr şi din nou ironic faţă de filozofii care îşi aruncau bogăţiile în
mare ca să arate că sunt detaşaţi de bogăţie. Este un comportament iresponsabil.
Banul trebuie sa circule şi trebuie folosit util.
Un al doilea motiv pentru care oamenii doresc bogăţia este ca să-şi satisfacă
plăceri. Să vedem ce ne zice Sfântul:
«Ce ţi se pare plăcut în viaţa aceasta pe pământ? Mesele bogate şi luxoase, să
nătatea trupului, slava, bogăţia? Dar dacă pui faţă în faţă toate plăcerile acestea şi
bucuria conştiinţei, toate sunt mai amare decât orice, în comparaţie cu ea. Nimic nu-i
mai plăcut decât o conştiinţa bună şi o nădejde tare. Iar dacă vreţi să cunoaşteţi mai

21 Omilii la Matei, nr. 83, 2; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 943.
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bine adevărul spuselor mele, să ne ducem la un om pe patul de moarte sau la un
bătrân. Să le aducem aminte de mesele bogate şi luxoase la care s-au desfătat. De
slava şi de cinstea de care s-au bucurat în viaţă şi de faptele bune pe care le-au să
vârşit şi să-i întrebam de care se bucură mai mult, şi vom vedea că le e ruşine, roşesc
de acelea, iar de acestea se bucura şi saltă de veselie.»22
Să doreşti bogăţia fără să o foloseşti este o nefericire, dar o nefericire şi mai
mare este să crezi că folosindu-te de bogăţie. Ce doreşte omul? Onoare, plăceri,
fericire. Ce vedem la sfârşitul paragrafului? Că sfântul nu critică aceste dorinţe pe
care le înţelege ca normale; în Omilia 23, 10 va fi şi mai explicit spunând: «Dar vă
întreb ce credeţi că trebuie să dorim mai mult, să fim bogaţi sau săraci, să fim puter
nici sau fără onoare, să fim în desfătări sau flămânzi? Nu este aşa ca sa fim onoraţi,
bogaţi şi în desfătări? ». Dar ceea ce pune Sfântul în spatele cuvintelor onoare, bogă
ţie şi desfătări este cu totul diferit de aceea ce pune lumea şi cu duhul ei. Aceste
nevoi sunt naturale, dar ele pot fi satisfăcute nu prin aur şi slavă lumească, ci printr-o
altă bogăţie şi o altă slavă.
în discursul său despre plăceri citat mai sus, Sfântul invită fidelii săi la o trezire,
Ia o conştientizare - ce este în realitate plăcerea? Mesele luxoase, bogăţia, slava? In
Omilia 27 va zice că omul care îşi găseşte fericirea în bogăţie se aseamănă cu un mort
şi credincioşii lui îi răspund: «Dar este purtat de cai! Şi ce-i cu asta ? Şi mortul e purtat
pe năsălii! Şi iată grozăvia! pe cel mort, legat cu giulgiuri şi putrezit, nimeni nu-1 vede,
că îl acoperă capacul sicriului, pe când celalalt, deşi miroase greu, îl vede toată lumea,
se plimbă pretutindeni şi-şi poartă în trup, ca într-un sicriu, sufletul mort»23.
Ce observăm? Sfântul face întotdeauna referinţe la antropologia pe care am
prezentat-o la început, şi în care sufletul este superior trupului şi lipsa de grija sufle
tului est o dezonoare, ce duce la moartea sufletului. Există o coerenţă şi o limpezime
extraordinară în demonstraţiile Sfântului, care se aseamănă cu o demonstraţie mate
matică, în care s-au pus axiomele la început, apoi ipotezele, prin argumentare se face
demonstraţia şi concluzia vine de la sine la sfârşit ca un Q.E.D.
Un alt exemplu revelator în care Sfântul face legătura între bogăţie şi antropo
logia pe care o susţine. Astfel, el zice: «Iar dacă ai spune că îmbogăţindu-te te

22 Omilii la Matei, nr. 53, 4-5; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Pă
rinţi şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu
reşti, 1994, p. 618-619.
'3 Omilii la Matei, nr. 27, 5; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 350.
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desfatezi de ostenelile tale, arată-mi că îţi este fericit sufletul şi te voi crede. Că su
fletul este bunul cel mai de seamă pe care îl avem.»24
Dar consecinţa cea mai gravă a dorinţei de bogăţie este tot de ordin antropolo
gic. Găsim în Omilia 58 foarte clar: «Dar sufletele celor robiţi de bogăţie nu sunt
aşa, ci, ca şi cum ar fi sub ochii a mii de supraveghetori şi cale, nu îndrăznesc să
ridice privirea pentru a apăra virtutea şi dreptatea. [...] Nimic nu distruge aşa liberta
tea ca amestecul în afacerile lumeşti şi ca dorinţa de a fi înconjurat de lucruri ce par
strălucitoare. [...] Ajunge, oare, un om înconjurat de slava mai bun la trup şi la su
flet ? Ca trupul şi sufletul alcătuiesc omul.»25
Găsim deci întotdeauna acelaşi sistem de referinţe - antropologia creştină.
Consecinţe asupra naturii umane a dorinţei de bogăţie
Am văzut «de ce»-ul acestei dorinţe. Apoi Sfanţul demonstrează efectele negative
ale unui astfel de comportament în viaţa omului. Nu putem să nu apreciem verva cu care
Sfântul combate sclavia la are se supune omul care caută bogăţie, slavă deşartă şi bucurii
lumeşti. Trebuie să observăm că există legături între patimi, că ele se nasc unele pe alte
le, că sunt legate, o patima nu acţionează niciodată singură, ci ele, am putea spune, func
ţionează ca un sistem de vase comunicante. Sclavia omului bogat şi ataşat de bogăţia lui
îl face pe acesta să piardă caracteristicile principale ale demnităţii naturii umane - liber
tatea şi milostenia - bunătatea. Când aceste trăsături sunt estompate asistăm la o degra
dare a naturii umane însăşi - omul pierde calitatea de persoană, de fiinţă umană! Omul
sclav pasiunilor coboară în rangul animalelor sau chiar mai jos, în cel al vrăjmaşilor.
Dar omul doritor de bogăţie nu numai că este nefericit el însuşi, el are proble
me şi în societate. Atingem aici puţin celelalte două perspective de care am vorbit
mai sus. Omul doritor de bogăţie, slava şi plăceri este nefericit în familie, în societa
te, el nu cunoaşte satisfacţia.
«Dacă, după cum am arătat de atâtea ori, un om bogat se cunoaşte după aceea
că dispreţuieşte banii şi că nu are nevoie de nimic şi că, dimpotrivă, sărăcia se cu
noaşte după aceea că are nevoie de totul: iar dacă un om sărac dispreţuieşte cu mult
mai multă uşurinţă banii decât un om bogat, atunci este lămurit că sărăcia îl face mai
degrabă pe un om bogat.»26
24 Omilii la Matei, nr. 55, 4; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 638.
25 Omilii la Matei, nr. 58, 4-5; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Pă
rinţi şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu
reşti, 1994, p. 678-680.
26 Omilii la Matei, nr. 80, 4; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia, Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 913.

178

Sfântul Ioan Gură de Aur şi homo oeconomicus: de la etică la morală
Sub peniţa Sfanţului, omul bogat este un om mort, un posedat, un om bolnav şi
mai ales un om nefericit. Sunt vinovate bogăţiile pentru toate acestea? Nu, în niciun
caz. «Să nu dăm dar vina pe lucruri, ci pe voinţa noastră stricată. Se poate să fii bo
gat şi să nu fii înşelat: să fii în veacul acesta şi să nu fii înăbuşit de griji. Bogăţia are
două cusururi potrivnice unul altuia: unul care încordează şi întunecă sufletul omu
lui, grija; altul care îl moleşeşte, desfătarea. Bine a spus Hristos: „înşelăciunea bogă
ţiei”. Că toate cele ale bogăţiei sunt înşelăciune! Sunt numai nume, nu realităţi. Plă
cerea, slava, găteala şi toate acestea sunt o nălucire, nu adevăr.»27
Concluzie
în concluzie, putem afirma că pentru Sfanţul Ioan Gură de Aur, banul şi bogă
ţia nu sunt rele în sine. Tot ceea ce este material, creaţia întreaga a fost la dispoziţia
omului ca aceasta sa se bucure. Dar exista un „mod de folosire” ca să spunem aşa şi
a bogăţiei, a banului, a lumii materiale care corespunde naturii umane şi care face ca
folosirea lor să participe la împlinirea omului. Când acest „mod de folosire ” nu este
respectat apare o inversare de roluri: nu mai este omul care foloseşte banul şi bogăţia
sau bogăţia şi banul se folosesc de om. în acest caz, o materie moartă, cum numeşte
Sfântul Ioan Gură de Aur banul, controlează pe cea care este culmea creaţiei, fiinţa
umană. Aici se vede bine miza relaţiei dintre om şi bogăţie - şi acesta miza nu este
altceva decât demnitatea însăşi a fiinţei umane. Sfântul nu critica toate acestea întrun cadru juridic, ci medical, el pleacă de la interior la exterior, adică de la etică la
morală, de la dorinţă la act. Aceasta este armonia în om, condiţie a fericirii lui aici
pe pământ şi în veşnicie.

St. John Chrysostom and Homo Oeconomicus: Front Ethics to Morality. St.
John Chrysostom does not consider money and wealth as fundamentally evil. AU
things, the entire creation has been made given to man so that he might enjoy it.
Nevertheless, there is also a “user's manual” that teaches man how to use wealth,
money, the material world for personalfulfillment. When the principles stipulated in
this "user's manual” are not observed, man is no longer the "user” but the one
being used by money and wealth. Thus, dead matter - as St. John Chrysostom used
to labei money - becomes able to control man, the apex of all creation. The true
stake in this man-wealth relation is human dignity. St. John did not criticize all these
from a legal but a medical point of view, from the inside, namely from ethics to mo
rality, from deşire to the act itself. This is harmony within man, a prerequisite of his
state of happiness here on earth and in eternity.

27 Omilii la Matei, nr. 44, 4; din Sfântul Ioan Gura de Aur, Scrieri, Partea a treia. Colecţia Părinţi
şi Scriitori bisericeşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
1994, p. 525-526.
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Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
- Icoană a împărăţiei şi Prezenţă sacramentală
Lect. Univ. Dr. Ciprian STREZA

Ca orice organism spiritual, Liturghia creştină n-a luat naştere dintr-o dată, ca o
creaţie spontană, în întregime nouă şi fără nici un precedent în trecut. Istoria ei nu
începe abia odată cu apariţia creştinismului. Dacă în ceea ce priveşte esenţa ei, adică
misterul în sine, ea este întemeiată de Mântuitorul la Cina cea de taină, în ceea ce
priveşte ideile principale care alcătuiesc nucleul sau sâmburele ei originar, precum şi
formele ei externe de manifestare, acestea provin dintr-o adâncă vechime, continu
ând o tradiţie şi un ritual inspirat din Vechiul Testament şi legându-se de revelaţia
primordială şi de începuturile istoriei sfinte a mântuirii noastre1.
Sfânta Liturghie nu este o creaţie din nimic, ci este rodul unui îndelungat pro
ces de cristalizare şi aştemere în scris a tradiţiei orale eclesiale. Ea este opera întregii
Biserici, chiar dacă poartă fie numele Sfântului Ioan Gură de Aur, fie pe cel al Sfân
tului Vasile cel Mare. Aceşti mari părinţi ai Bisericii au cunoscut acest nepreţuit dar
al Sfintei Tradiţii, l-au experiat, l-au asimilat şi l-au aşternut în scris prin personalita
tea lor plină de sfinţenie şi rafinament teologic, făcând astfel ca textul euharistie pe
care l-au prelucrat să fie o sinteză a întregii învăţături dogmatice a Bisericii şi o for
mă inspirată de exprimare a misterului prezenţei lui Dumnezeu în cult. Sfânta Litur
ghie este astfel spaţiul privilegiat al Parousiei liturgic-sacramentale a Domnului, teofania desăvârşită, cerul pe pământ, bucuria creaţiei de Creator, transfigurarea întregii lu
mii prin om, arvuna vieţii viitoare şi icoana împărăţiei cerurilor.
Tot ceea ce se întâmplă în Sfânta Liturghie, această Taină a locuirii lui Dumnezeu
în şi printre oameni, este accesibil omului doar prin credinţă, prin încorporare obiectiv
sacramentală iar apoi subiectiv actuală, etic-ascetică în viaţa Bisericii, urmărindu-se
astfel ajungerea la înţelegerea prin experienţă a misterului sacramental.
Prezenţa lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie se descoperă treptat şi toate actele vă
zute şi toată ambianţa eclesială conduc pe cel credincios spre descoperirea şi experierea
1 Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica Specială, Bucureşti, 1980, p.167. Referitor la cadrele cultice iudaice în care a apărut anaforaua creştină, a se vedea: Louis Bouyer, La premiere Eucharistie dans la
deraiere cene, Maison Dieu nr. 18 (1949), p.34-47; Louis Ligier, De la Cene de Jesus a l'anaphore de
l ’Eglise, Maison Dieu 87 (1966), p.7-51.
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ei. Biserica foloseşte simbolul şi icoana ca mijloace de iniţiere în misterul sacramental,
căci prin ele omul este ajutat să treacă de la simpla vedere a simţurilor la contemplarea
spirituală şi la experierea tainică a actelor iconomiei mântuirii.
Comentariile bizantine ale Liturghiei atribuite Sfântului Ioan Gură de Aur scot în
lumină faptul că celebrarea euharistică, ca icoană a împărăţiei ce va să vină şi iniţiere a
credincioşilor în această nouă realitate eshatologică, are ca elemente fundamentale
văzute icoana şi simbolul prin care nu se face doar trecerea de la semnul văzut la
realitatea nevăzută, ci prin intermediul lor însăşi această realitate nouă, eshatologică
este făcută prezentă.
Icoanele sunt o prezenţă în locaşul bisericesc, căci ceea ce Evanghelia spune prin
cuvinte, ceea ce actele liturgice sugerează prin simbol, icoana vesteşte prin culori. în
Sfânta Liturghie are loc întâlnirea şi unirea reală cu Hristos prin Sfânta Euharistie şi
toate actele cultice şi întreaga ambianţă eclesială au menirea de a-1 iniţia pe credincios
în această unică şi tainică gustare a vieţii veşnice.
Icoana şi simbolul sunt punţi între două lumi, prin ele omul poate intra în legătură
cu realitatea vie, dincolo de simţuri a lui Dumnezeu, prin ele omul poate depăşi timpul
şi să întrevadă veacul viitor în oglinda tremurândă a chipurilor lumii acesteia.Contemplate în frumuseţea şi apofatismul lor, atât actele liturgice, cât şi icoanele
nu au doar menirea de a expune fidel istoria mântuirii neamului omenesc, ci ele
introduc tainic în opera de mântuire, în actualizarea ei cultică şi sacramentală: „Cina de
Taină nu s-a terminat. Nu a trecut vuietul Cincizecimii...Botezaţi şi scufundaţi în harul
noii creaţii, intraţi în lumea iconografică şi liturgică aflăm pe Domnul şi pe sfinţii vii în
atingerea nemijlocită şi în comuniunea vie.”3
Pentru a putea fi înţeleasă dialectica simbol-icoană în cultul ortodox vor fi
analizate în cele ce urmează cele două concepte separat, urmând ca apoi să fie subliniată
importanţa corelării lor, ca semne văzute de exprimare a misterului liturgic principalele
tâlcuiri ale Liturghiei bizantine.
1. Simbolul şi simbolizarea: posibilitatea iconizării unei alte lumi şi a par
ticipării la ea.
Simbolul era în antichitatea greacă o marcă, un semn de recunoaştere, sau de
identificare ce consta dintr-o monedă ruptă în două, din care o jumătate era dată unui
invitat sau unui negustor, în vederea unei recunoaşteri ulterioare.4 Ca şi semn de re2 P. Florensky, L’icâne, Contacts 4 (1974), p. 325.
3 Arhim. Vasile, Eisodikon. Elemente ale trăirii liturgice a misterului unităţii în Biserica Ortodo
xă, Stavronikita, 1974, p. 123-124.
Vgl. M. Lurker (Hg.), Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie tind Mythologie, BadenBaden 1968; F. Hermann (Hg.), Symbolik der Religionen. Bd l, Stuttgart, 1958; M. Eliade,
Methodologische Anmerkungen zur Erforschung der Symbols in den Religionen, în: J. M. Kitagawa
(Hg.), Grundfragen der Religionswissenschaft, Salzburg, 1959; H. Biezais (Hg), Rcligious Symbols
and their Functions, Uppsala 1979; S. v. Below u.a., Symbollexikon, Giitersloh, 1986; H.R. Schlette,
Symbole, în: Encyclopedie de la foi, IV, p. 279.
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cunoaştere apare în creştinismul timpuriu simbolul peştelui, prin a cănii prezentare
se legitima cineva ca fiind creştin.
După etimologia sa acest tennen semnifică un semn material care evocă în mintea
noastră o altă realitate decât cea văzută. Provenind de la verbul aufAj3aXXetv, care
înseamnă „a uni”, „a pune împreună”, simbolul e un indicator spre ceea ce e dincolo de
el, el nu e o realitate pentru sine, ci el există în funcţie de o altă realitate la care trimite şi
pe care o face prezentă. In accepţia cea mai generală, trebuie văzut deci simbolul ca
„ceva” ce trimite spre un „altceva” pe baza unei asemănări care îi este proprie5.
La modul foarte general, simbolul se clasifica după forma sa în categoria
semnelor, pentru că el desemnează ceva, el indică spre ceva şi el nu există pentru
sine. Simbolul uneşte cele două planuri, cel senzorial şi cel spiritual, dar întrucât
această unire nu se poate realiza pe deplin, căci cele două realităţi nu sunt identice,
actul simbolizării dă naştere unui moment de tensiune caracteristic, în sensul că el
solicită pentru înţelegerea lui pe om cu toate facultăţile lui sufleteşti pentru a putea
face această trecere de la văzut la nevăzut, de la material la spiritual pe care o cere şi
o presupune simbolul6.
Simbolul nu este un simplu semn, chiar dacă ambele trimit la o realitate care este
dincolo de ele. Simbolul participă la puterea realităţii pe care o reprezintă, facând-o
prezentă, pe când semnul nu are această participare. Corelaţia cu transcendenţa este
nota caracteristică a simbolului creştin. Simbolul religios învăluie, dar şi dezvăluie o
prezenţă spirituală, descoperind dimensiunea adâncă, fundamentală a realităţii, căci tot
ceea ce vedem nu este decât chipul, icoana prototipului divin. Citându-1 pe Berdiaev,
Pr. Prof. D. Stăniloae, precizează: „Simbolul şi simbolizarea presupun existenţa a două
lumi, a două ordine de existenţă... Simbolul este puntea între două lumi... el arată nu
numai că există o altă lume, ci şi că e posibilă o unire între cele două lumi. Simbolul
deosebeşte dar şi leagă două lumi.”7
Simbolul este, aşadar, descoperirea a altceva, a unei noi lumi, el cuprinzând în
sine două realităţi, şi anume pe cea empirică, cea văzută, şi pe cea spirituală, cea
nevăzută, care sunt unite nu în chip logic („aceasta” înseamnă „aceasta”), nu prin
asemănare (aceasta preînchipuie aceasta) şi nici prin cauză-efect (aceasta este cauza
acesteia), ci epifanic (de la ertupoavco - a descoperi). în simbol totul descoperă
realitatea spirituală şi în el totul este necesar pentru a o descoperi, însă nu întreaga
realitate spirituală este descoperită, ci simbolul reprezintă totdeauna o parte, căci „noi în
parte cunoaştem şi în parte proorocim” (I Cor 13, 9). Cu alte cuvinte, prin simbol se
descoperă toate realităţile spirituale şi el este necesar descoperirii lor, dar nu întreagă
realitatea spirituală este descoperită sau întrupată de simbol. Simbolul prezintă

5 H.R. Schlette, Symbole, în: Encyclopedie de la foi, IV, p. 279.
6 P. Parousel, Symbol, în: H. Waldenfels (ed.), Lexikon der Religionen, Freiburg, Basel, Wien,
1987, p. 625.
7 Jbidem, p. 434.
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totdeauna numai o parte, pe de o parte descoperă, pe de alta acoperă şi astfel el face să
crească nostalgia şi dorul omului după viaţa şi lumea ce va să vină.8
Esenţa simbolului este depăşirea prin el a dihotomiei realităţii şi a simbolismului
ca nerealitate, căci realitatea se cunoaşte, înainte de toate, ca împlinirea simbolului, iar
simbolul ca împlinirea realităţii. O realitate poate descoperi o altă realitate numai în
măsura în care ea însăşi poate lua parte la realitatea spirituală la care trimite şi ca
urmare pe care o poate întrupa9.
Lumea întreagă în fiinţa ei poate fi un simbol pentru om, ca mediul prin care
acesta străvede transcendenţa. Omul trebuie să descopere acest caracter de simbol al ei.
Sfinţii Părinţi exprimă caracterul de simbol al lumii, de mediu străveziu al
transcendenţei divine, în învăţătura lor despre raţiunile divine, ce iradiază din toate
lucrurile lumii, la temelia tuturor lucrurilor şi fiinţelor create stând nu fiinţa divină, ci
formele, tipurile, paradigmele divine după care El a creat toată lumea. Dincolo de
„scoarţa vârtoasă a materialităţii” acestei lumii, Sfinţii Părinţi au văzut esenţa adevărată,
netrecătoare a lumii veşnice. „Ei au fost învăţaţi de Logosul creator ascuns în ele, prin
vederea contemplaţiei spirituale a fiecăruia dintre simboalele văzute, şi prin Logos au
aflat pe Dumnezeu.”10 Astfel, „toată lumea inteligibilă se înfăţişează închipuită tainic în
chipurile simbolice ale lumii sensibile, pentru aceia care au ochi să vadă; şi toată lumea
sensibilă dacă e cercetată cu o minte iubitoare de cunoştinţă în însăşi raţiunile ei e
inclusă lumea inteligibilă”.11
Se poate spune, aşadar, că forma văzută, fără să fie una cu forma nevăzută e
îmbibată de aceea. Lucrul văzut este simbol al paradigmei sale nevăzute, tocmai
prin faptul că acestea două fără să fie una, sunt totuşi la un loc, sunt nedespărţite.
In aceasta constă antinomia simbolului, că pentru a cunoaşte ceea ce nu se vede,
trebuie să priveşti la ceea ce se vede, dar, în acelaşi timp, trebuie să depăşeşti ceea
ce se vede.
Fiinţa umană a fost creată pentru a fi un inel de legătură între lumea văzută şi cea
nevăzută, iar relaţionarea celor două realităţi se face prin folosirea de tipuri, imagini,
analogii şi simboluri, potrivit modului nostru de gândire şi exprimare. în acest sens,
Sfanţul Ioan Damaschin precizează : „în dumnezeiasca Scriptură găsim foarte multe
expresii analogice şi simbolice, antropomorfice, după modul nostru omenesc de
gândire. Trebuie să se ştie că noi fiind îmbrăcaţi în trupul acesta gros nu putem înţelege
şi exprima activitatea dumnezeiască fără a întrebuinţa imagini. Toate, câte s-au spus în
modul nostru de gândire, exprimă antropomorfic pe Dumnezeu şi sunt spuse în mod
analogic şi simbolic, având un sens mult mai înalt, pentru că dumnezeirea este simplă,

8 Al. Schmemann, Euharistia, Taina împărăţiei, 1984, trad. de Pr. Boris Răducanu, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 1992, p. 45.
9 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Simbolul, anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, Studii Teologice LX
(1957), nr. 7, p. 431.
10 Sfanţul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie 49, Filocalie voi. III, Sibiu, 1948, p. 36.
11 Idem, Mystagogia 21, PG 912,697 A.
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fără formă şi nenumită, astfel suntem puşi în situaţia de a exprima lucrurile care sunt
mai presus de noi în modul nostru de a fi” .
Posibilitatea omului de a relaţiona cele două lumi este dată prin creaţie şi în
mod plenar prin întruparea Mântuitorului. Dumnezeu, Cel ce „locuieşte întru lumină
neapropiată; pe Care nu L-a văzut nimeni dintre oameni, nici nu poate să-L vadă” (I
Tim 6,16), S-a arătat în trup, a coborât la nivelul de existenţă uman pentru a uni cele
două lumi, cea văzută cu cea nevăzută, creatul cu necreatul, vizibilul cu invizibilul,
inteligibilul cu sensibilul, iar această unire este centrul, sensul şi scopul lumii.”13
Cuvântul lui Dumnezeu întrupat este Taina prin excelenţă şi Modelul
perihoretic al unirii creatului cu necreatul. El a arătat în Sine prin trup omenesc
dumnezeirea cea nevăzută şi prin aceasta în El a fost depăşită dihotomia dintre cele
văzute şi cele nevăzute, dintre Dumnezeu şi materie, dintre spiritual şi empiric, El
fâcându-Se astfel sursa, modelul şi scopul oricărui simbol. Prin întrupare, întreaga
lume zidită a devenit din nou un rug aprins străbătut de lumina dumnezeiască, un
simbol, o punte spre realitatea împărăţiei cerurilor. Lumea nu este dizolvată în
Dumnezeu, ci devine casa lui Dumnezeu, templu al Duhului Sfânt, mijlocitoare a
comuniunii dintre Dumnezeu şi om.
Materia a devenit mijlocul descoperirii şi prezenţei lui Hristos în Biserică, căci
după înălţarea Sa la cer, „cele văzute ale Domnului s-au transformat în Tainele Bise
ricii”, după cum mărturiseşte Leon cel Mare14, ceea ce l-a făcut pe Sfanţul Ambrozie
să exclame: „Te găsesc, Doamne, în Tainele Tale!”15. în cadrul Tainelor materia nu
este un simplu simbol, ci ea este plină de harul lui Dumnezeu, şi prin ea creştinul
participă în mod real la realitatea simbolizată.16 „în locul prezenţei corporale, văzute
a păşit aşadar prezenţa spirituală prin credinţă şi prin Sfintele Taine, care însă nu e
mai slabă ca aceea, ci mai intensă, pentru că se întemeiază toată pe Duhul Sfânt şi
pentru că Trupul Domnului a devenit acum pnevmatic... în Sfintele Taine se arată
nu chenoza, ci puterea dumnezeiască a trupului transfigurat, căci prin ele se mijlo
ceşte puterea dumnezeiască.”17
2. Icoana - topos harismatic şi fereastră spre împărăţia cerurilor
La un alt nivel şi într-o altă formă exprimă icoana legătura dintre realitatea em
pirică, „văzută”, şi cea spirituală, „nevăzută”, căci ea are menirea, ca şi simbolul, nu
doar de a dezvălui frumuseţea cerească, de a înălţa mintea omului la frumuseţea în
trupată a lui Dumnezeu, ci şi de a transmite puterea sfinţitoare a Duhului Sfânt.

12 Sfanţul Ioan Damaschin, Dogmatica, 1,13, trad. rom. de Pr. Cicerone Iordăchescu, 1936, p. 38.
13 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie 1, 20, 22, 42, 49, Filocalia voi. III, p. 1620; p. 59-62; p. 69-76; p. 146-149; p. 179-195.
14 Sermo 74, 2; PL 54, 398A.
15 Apologia Prophetae David, la Odo Casei, Dos christliche Kultmysterium, Regensburg, 1932, p. 19.
16 Pr. Prof. Dr. Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 3, Bucureşti, 1978, p. 21.
17 Odo Casei, Mysteriengegenwart, Jahrbuch fur Liturgiewissenschaft VIII (1955), p. 154-155.
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Icoana face prezentă realitatea la care trimite şi prilejuieşte credinciosului experienţa
unei întâlniri personale cu evenimentul sau persoana sfântă reprezentată artistic.
Fundamentul şi posibilitatea icoanei sunt date, ca şi în cazul simbolului, de în
suşi actul creaţiei, de structura şi vocaţia iconică a omului, creat după chipul lui
Dumnezeu şi menit să ajungă la asemănarea cu El, dar mai ales de întruparea Logo
sului dumnezeiesc venit în lume pentru a restaura chipul omului căzut. „...Prin fap
tul că Dumnezeu S-a arătat în trup, spune Sfântul Ioan Damaschin, (Ioan 1, 14, 1
Tim 3, 16) şi a locuit printre oameni poate fi zugrăvită icoana chipului văzut al lui
Dumnezeu. Nu mă închin materiei, ci mă închin Creatorului materiei, Creatorului
Care S-a fâcut pentru mine materie şi a primit să locuiască în materie şi a săvârşit,
prin materie, mântuirea mea.”18 Toată iconomia mântuirii arată şi împlineşte sensul
venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, şi anume acela de a face din om şi din întrea
ga lume o icoană a împărăţiei veşnice, de a transfigura prin om întreaga creaţie şi a o
aduce lui Dumnezeu. Icoana anticipează eshatonul, dar îl şi face prezent şi de aceea
ea reprezintă un continuu miracol în viaţa lumii19.
Sfintele Icoane sunt „ferestre ale veşniciei”, nu ca reproduceri văzute ale unei
realităţi nevăzute, ci ca prezenţe harice, care atrag şi iniţiază pe om la comunicarea
interpersonală.20 Prin acest mediu al materiei comunică persoana care este reprezen
tată cu cel care se roagă ei, icoana făcând posibilă întâlnirea lor prin credinţă. Ca şi
simbolul, icoana dezvăluie o prezenţă spirituală, dar o şi învăluie, căci arta sacră, ca
şi Evanghelia, este laconică21, arătând simţurilor prin estetică doar ce este esenţial,
având menirea de a trezi dorul omului de adâncire în cunoaşterea şi experierea aces
tei prezenţe.
In icoană ca şi în simbol întâlnirea cu realitatea nevăzută este posibilă datorită
faptului că cele două planuri văzut şi nevăzut, inteligibil şi sensibil nu se confundă.
Cinstirea adusă icoanei e adusă prototipului ei, după cum se precizează în definiţia
dogmatică a Sinodului al VlI-lea Ecumenic: „Hotărâm cu toată acrivia şi precizia că
sfintele icoane trebuie cinstite întocmai ca şi cinstita şi de viaţă facătoarea Cruce. în
acelaşi timp, este indiferent dacă sunt în culori, în mozaic sau dintr-un alt material
potrivit, dacă se găsesc în Sfânta Biserică, pe sfintele vase sau pe veşminte, pe pereţi
sau pe mese, în case sau pe drumuri, indiferent dacă este vorba de icoana Domnului
şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Preacuratei Stăpânei noastre
de Dumnezeu Născătoare, a dumnezeieştilor îngeri sau a tuturor sfinţilor. Căci cu cât
mai mult sunt văzuţi aceştia [Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Născătoarea de Dum18 Sfanţul Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclaştilor 1, 16, trad. Rom de D. Fecioru,
Bucureşti, 1937, p. 17.
Pr. Ioan Bizău, Incursiuni în teologia şi arta icoanei, în: Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy,
Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce este icoana?, Alba Iulia, 2005, p. 87.
Michael Kunzler, Die Liturgie der Kirche (=Lehrbiicher zur katholischen Theologie X),
Paderbom, 1995, p. 224.
Leonid Uspensky, Icoana, vedere a lumii duhovniceşti, în: Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy,
Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce este icoana?, Alba Iulia, 2005, p. 26.
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nezeu, cinstiţii îngeri şi sfinţii] prin întipărirea lor iconică, cu atât şi cei ce privesc la
ele, adică veneratele şi sfintele icoane, sunt ridicaţi spre amintirea şi dorirea prototi
purilor lor, le vor aduce sărutare şi închinare şi cinstire, iar nu adorare adevărată,
care, potrivit credinţei noastre, se cuvine numai Naturii dumnezeieşti, căci «cinstirea
icoanei urcă la prototip» şi cel care se închină la icoană se închină la ipostasul celui
zugrăvit pe ea.”22
După Sfântul Ioan Damaschinul icoanele se află prin aceasta pe aceiaşi poziţie
cu natura umană a Fiului lui Dumnezeu întrupat: „Am privit imaginea lui Dumnezeu
cea în chip omenesc şi s-a mântuit sufletul meu”23, însă distincţia dintre prezenţa în
icoană şi persoana reprezentată o defineşte Sfântul Teodor Studitul astfel: „Prototi
pul nu este în icoană după fiinţă, căci altfel s-ar numi şi icoana prototip şi, invers,
prototipul icoană, ci după asemănare ipostatică.”24 Icoana prilejuieşte o prezenţă
relaţională şi nu o confuzie sau amestecare de realităţi, fapt care îi şi conferă un ca
racter miraculos25.
Prin privirea plină de credinţă şi de evlavie, icoana prilejuieşte întâlnirea mistică
cu persoanele reprezentate, după cum şi simbolul nu doar trimite la realitatea spirituală,
ci o şi face prezentă. în ambele cazuri, puntea de legătură între cele două realităţi e po
sibilă doar prin credinţă. în acest sens, este foarte importantă prezentarea alăturată şi
compararea icoanelor cu Sfintele Evanghelii şi cu Liturghia, aşa cum apare ea în litera
tura patristică26, care accentuează faptul că prezenţa tainică a lui Hristos după înviere şi
înălţarea în Biserică se face simţită prin Taine, prin Sfânta Scriptură, prin icoane şi prin
simbolismul cultului. Ceea ce descoperă Icoana prin privirea ei, descoperă Evanghelia
prin auz şi actualizează Liturghia. Părinţii Sinodului VII Ecumenic au exprimat deosebit
de clar această realitate afirmând că: „reprezentarea iconografică este inseparabilă de
istoria evanghelică şi invers: istoria evanghelică este inseparabilă de reprezentarea ico
nografică. Şi una şi cealaltă sunt bune şi vrednice de cinstire pentru că se explică reci
proc şi, fără îndoială, stau mărturie una pentru cealaltă... Căci ceea ce cuvântul comu
nică prin auz, pictura exprimă în chip tăcut prin rep rezentare... Prin aceste două căi ce
se întregesc... primim cunoaşterea aceluiaşi lucru.” 7
Ioan al Ierusalimului, secretarul Patriarhului Theodor al Antiohiei subliniază
această idee în lucrarea sa contra împăratului iconoclast Konstantinos V Kaballinos
22 Definiţia dogmatică a Sinodului VII Ecumenic de la Niceea, la H. Denzinger, Enchiridion
Symbolorum, Freiburg, 1955, p. 302. A se vedea şi trad. rom de I. Ică jr., în: Sfântul Teodor Studitul,
Jisus Hristos, Prototip al icoanei Sale. Tratate contra iconomahilor, Alba Iulia, 1994, p. 194.
23 Et5ov eîdot; 0sou xo &v0po)7uvov, "xai feo60ti pot) rj yuxh-" Oratio I, 22, la: B. Kotter,
Die Schrifien des Johannes von Damaskos (-Patristische Texte und Studien 17), Berlin, 1975, p.l 11.
24 Sfanţul Teodor Studitul, Antiereticul III, trad. rom. de 1. Ică jr., în: Sfântul Teodor Studitul, Iisus
Hristos, Prototip al icoanei Sale. Tratate contra iconomahilor, Alba Iulia, 1994, p. 153.
25 Pr. Ioan Bizău, Incursiuni în teologia şi arta icoanei...,p. 93.
26 Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Simbolul, anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, Studii Teologice IX
(1957), nr. 7, p.431.
27 Definiţia dogmatică a Sinodului VII Ecumenic de la Niceea, la H. Denzinger, Enchiridion
Symbolorum, Freiburg, 1955, p. 308.
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(741-775): „Spune şi Sfanţul Vasile cel Mare în cuvântul său de laudă la cei 40 de
mucenici: «Adesea arată istoricul şi pictorul acelaşi lucru, ceea ce exprimă unul prin
cuvinte, celălalt desenează pe lemn. Aşa au scris autorii sfinţi Evanghelia. Pictorul
face întocmai. El prezintă în imagini frumuseţea Bisericii de la Adam până la naşte
rea lui Hristos, întreaga iconomie a lui Hristos în Trup, precum şi suferinţele Sfinţi
lor şi lasă aceasta moştenire Bisericii.. » Ambii au prezentat aceeaşi relatare, prin
care ne învaţă. Deci de ce cinstiţi cartea şi respingeţi icoana? Care este diferenţa în
tre cele două, de vreme ce mărturisesc acelaşi mesaj mântuitor?”28
Atât icoanele cât şi Evanghelia aparţin Liturghiei. In orice icoană a lui Hristos,
precum şi în Sfânta Scriptură se poate „privi” într-adevăr iconomia Domnului întru
pat. în Liturghie însă, lucrarea de mântuire nu este numai reprezentată, ci şi actuali
zată. Totul în cult, prin lucrarea Sfântului Duh, este într-o armonie deplină: cuvântul,
cântarea, arhitectura, cultul: Hristos este mărturisit şi actualizat în diferite moduri,
astfel încât omul ia parte Ia realitatea spirituală cu întreaga sa fiinţă.
„Pentru a forma un ansamblu armonios, fiecare dintre elementele componente
ale unei biserici trebuie, înainte de toate, să fie subordonat ideii generale şi să renun
ţe prin urmare, la orice ambiţie de a juca un rol propriu, de a se pune în valoare prin
el însuşi. Icoana, cântarea, încetează de a mai fi arte, ce au, fiecare în parte, o cale
proprie, independentă de a celorlalte, pentru a deveni forme diferite, exprimând fiecare în felul său - ideea generală de „biserică”, adică un univers transfigurat, pre
figurarea păcii care va să vină. Aceasta este singura cale prin care fiecare artă ce
constituie o parte a unui tot armonios poate să atingă plenitudinea.”29
Astfel, arta Bisericii este, prin însăşi esenţa sa, o artă liturgică. Ea nu numai că
serveşte drept cadru al cultului, ci îl şi completează, conformându-i-se în totalitate.
Arta sacră şi Liturghia alcătuiesc un întreg, atât prin conţinutul lor, cât şi prin simbo
lurile prin care se exprimă. Textul decurge din imagini, ea îi împrumută temele sale
iconografice şi modul de a le exprima. în acelaşi timp, întregul ritual liturgic a fost
văzut ca o icoană a vieţii Mântuitorului, care are acum ca şi atunci eficienţă
soteriologică.30
în acelaşi mod, imaginea sacră nu reprezintă doar un eveniment istoric sau o fi
inţă umană oarecare, ci ea arată înfăţişarea veşnică a acestui eveniment sau a acestei
fiinţe umane, ea dezvăluie sensul dogmatic şi locul său în înlănţuirea evenimentelor
mântuitoare ale iconomiei divine, ea răspândeşte deja, prin ea însăşi, plenitudinea
acestei iconomii, pe care Sfânta Liturghie o actualizează.

28 PG 95,309-344.
29 Leonid Uspensky, Icoana, vedere a lumii duhovniceşti, în: Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy,
Stephan Bigam, loan Bizău, Ce este icoana?, Alba Iulia, 2005, p. 20.
30 A se vedea: Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, P.G.150, 368-492. ed. critică de R.
Bomert, J. Gouillard, P. Perichon. trad. et notes S. Salaville, Paris 1967, SC 4 bis, trad. rom. de diac. E. Bra
nişte, Bucureşti, 1946.
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3. Legătura dintre simbol şi icoană în istoria interpretării Liturghiei
în cele mai importante comentarii liturgice ale Bisericii Ortodoxe este vizibil
cum simbolul şi icoana mărturisesc şi actualizează în Liturghie una şi aceeaşi pre
zenţă a lui Hristos.31 Liturghia a cunoscut în părţile sale cele mai importante o
dezvoltare treptată. Ea este o „cosa cipollata”, cum o numeşte Robert Taft.32 în
primele secole, Liturghia a fost improvizată potrivit unui anumit model de rugăci
une, care îşi avea originea în practica apostolică. Din simplitatea ei primară s-au
dezvoltat încet noi rituri şi cu cât a devenit mai complicată, cu atât a avut nevoie
de mai multe explicaţii.
Dezvoltarea gândirii teologice a influenţat atât istoria Liturghiei, cât şi interpre
tarea fiecărui act liturgic în parte. Ritualurile noi introduse în decursul timpului au
fost receptate pentru început ca fiind expresii văzute ale misterului liturgic, fără a li
se atribui însă o simbolistică tipologică sau eshatologică. Pe o treaptă ulterioară de
evoluţie aceste acte liturgice noi introduse au primit o simbolistică proprie,
încercându-se astfel să se re-prezinte în chip văzut ceea ce Liturghia euharistică îm
plinea sacramental.
în documentele din a doua jumătate a primului secol şi începutul secolului al doi
lea, Euharistia creştină, moştenind unele elemente ale binecuvântării iudaice (berakah),
apare descrisă alături de Sfânta Scriptură ca o „sursă de gnoză”, ca fiind realităţi ce au
nevoie de tâlcuire şi de iniţiere în misterul lor. Iniţierea în taina Sfintei Liturghii a cu
noscut în decursul istoriei două modalităţi de exprimare, şi anume: cea specifică şcolii
din Alexandria şi cea specifică şcolii din Antiohia. Prima vedea în Biserică, Taine şi în
Sfânta Liturghie în special imaginea unor realităţi cereşti, mystagogia [introducere în
mister] alexandrină, caracterizată prin anagogie, înfăţişa celebrarea liturgică ca pe o
pregustare a împărăţiei cerurilor, pe când cea de a doua, cea antiohiană, accentua latura
istorică şi tipologică, insistând mai mult pe relaţia dintre Sfânta Liturghie şi evenimen
tele vieţii pământeşti a lui Iisus Hristos, actele liturgice având menirea să re-prezinte
întreaga viaţă a Mântuitorului.33
Interpretarea Sfintei Liturghii propusă de şcoala antiohiană este cea care s-a
răspândit cel mai mult nu doar datorită simbolismului ei tipologic, uşor accesibil
pentru marea majoritate a credincioşilor, dar mai ales datorită influenţei pe care a
jucat-o cultul antiohian asupra Constantinopolului, ceea ce a dus ca ritul bizantin
oriunde s-a răspândit el să poarte amprenta mystagogiei antiohiene.

31 A se vedea extrem de bine documentatele lucrări privind : H. J. Schulz, Die byzantinische
Liturgic. Vom Werden ihrer Symbolgestalt, Freiburg im Breisgau, 1964; Rene Bomert, Les
commentaires byzantins de la divine Liturgie du VII au XV siecle, Paris, 1966.
32 Robert Taft, Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual: Principles,
Methods, Results, Ecclesia Orans 11 (1994), p. 355.
33 R. Bomert, Les commentaires..., p. 49.
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Astfel, pentru Sfanţul Ioan Gură de Aur, Sfânta Liturghie este un Mister, un
eveniment tainic iar întreaga celebrare este atât anamneză a iconomiei mântuirii, cât
şi descoperire a realităţilor cereşti: „Credeţi, spune el, că şi acum este acea cină de
taină, la care El însuşi ia parte. Căci nu este nimic care să o diferenţieze pe aceea de
aceasta. Căci dacă pe aceea El însuşi a pregătit-o, cu mult mai mult o pregăteşte şi
pe aceasta numai El şi nicidecum numai un om. Aşadar, atunci când vezi cum preo
tul îţi dă Sfânta împărtăşanie, să nu te gândeşti că el face aceasta, ci mâna lui Hristos este cea care se întinde ţie.”34
în spiritul tradiţiei tipologice antiohiene, Euharistia este pentru acelaşi sfânt pă
rinte o re-prezentare a iconomiei mântuirii, dar şi o perpetuă actualizare a ei: „Dacă
ne apropiem cu inima plină de credinţă, spune el, îl vom vedea fără îndoială pe
Domnul, şezând în peşteră. De aceea proscomidiarul închipuie peştera. Şi aici îl vom
vedea pe Domnul şezând, nu ca atunci, înfăşat în scutece, ci înconjurat din toate păr
ţile de Sfântul Duh”35. Se poate observa că, pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, simbo
lul are o dublă funcţionalitate: ritualul cultic dezvăluie atât realitatea istorică a vieţii
lui Iisus, pentru că toate faptele Liturghiei sunt o imagine a lucrării mântuitoare a lui
Hristos, cât şi realitatea eshatologică a vieţii veşnice, prin prezenţa reală a lui Hristos
în Euharistie.
Mai mult decât Sfântul Ioan Gură de Aur, Theodor al Mopsuestiei, printr-o in
terpretare proprie, îşi îndreaptă atenţia în catehezele sale omiletice36 spre forma vă
zută a Liturghiei. Hristos este Cel care este prezent în Euharistie, dar El lucrează prin
mijlocirea preoţilor văzuţi, a căror lucrare mijloceşte şi actualizează lucrarea lui
Hristos. în acest sens spune Theodor: „Ceea ce Domnul nostru Hristos a împlinit şi
va mai împlini, aceasta săvârşim noi, după credinţa noastră, şi preoţii noului legă
mânt, înveşmântaţi în mila cea dumnezeiască.”37 Precum preotul este icoana lui
Hristos, aşa trebuie să fie şi actele liturgice icoane ale iconomiei istorice de mântuire
a lumii şi în mod deosebit ale învierii. Mai profund decât Sfântul Ioan Gură de Aur,
Theodor de Mopsuestia accentuează faptul că Liturghia este anamneză a lucrării is
torice de mântuire desăvârşită prin înviere şi că realizarea acestei anamneze se des
coperă prin gesturile liturgice, care îndeaproape sunt arătate şi explicate ca imagini,
tipuri şi simboluri mijlocitoare ale realităţii.38
La Theodor de Mopsuestia poate fi găsită pentru prima dată în istoria explicării
Liturghiei o corespondenţă exactă a fiecărui act liturgic cu una din etapele vieţii
Mântuitorului, şi astfel, cele mai importante părţi ale Liturghiei (aducerea darurilor,
anaforaua, cuvintele de instituire, epicleza şi împărtăşirea), sunt sincronizate cu eta
pele vieţii lui Hristos, de la naşterea Sa până la înviere şi înălţare.
34 In Mt. Hom. 50, 3, PG 58, 507.
35 Hom de beato Philogono 6, PG 48, 753.
R. Tonneau,- R. Devreesse, (Hg.), Les homelies catechetiques de Theodore de Mopsueste
(=Studi^a Testi 145), Cittâ del Vaticano, 1949.
Hom. cat. 15, 19, R. Tonneau,- R. Devreesse, p. 495.
H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgie...p. 40.
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Important este faptul că, la Theodor ca şi la Sfântul Ioan Gură de Aur, simbo
lismul istoriei mântuirii prezent în Liturghie a fost asociat icoanei fiindcă prin amân
două realitatea întrupării este prezentată dar şi actualizată prin intermediul materiei
văzute. Theodor de Mopsuestia vede în simbol şi în icoană o legătură dintre lumea
văzută şi cea nevăzută, dintre cer şi pământ, dintre prezent şi eshaton. Prezenţa reală
şi eshatologică a lui Hristos în Liturghie transfigurează toate, astfel încât actele litur
gice, chiar şi veşmintele sunt încărcate de semnificaţie şi au menirea de a atrage
atenţia asupra prezenţei veşniciei în timp, a necreatului în creat, a lui Dumnezeu
printre oameni.
In timpul Sfântului Ioan Gură de Aur şi al lui Theodor de Mopsuestia exista în
tre Constantinopolul şi Antiohia un schimb strâns atât teologic cât şi liturgic ceea ce
a făcut ca accentul simbolico-tipologic al explicărilor Liturghiei să fie preluat în toa
tă lumea ortodoxă, începând însă din secolele V-VI a crescut tot mai mult rolul Ale
xandriei ceea ce a dus şi la apariţia unor importante modificări atât în ritualul, cât şi
în interpretarea Liturghiei: „în neocalcedonianismul secolului al Vl-lea, arată Hans
Joachim Schulz, un număr tot mai mare de ortodocşi au ajuns să gândească alexan
drin şi să valorifice terminologia lui Chirii în sistemul teoloic calcedonian, astfel
încât au fost jertfiţi antiohienii Theodoret şi Theodor, care fuseseră consideraţi orto
docşi până atunci. Transformarea şi confruntarea se reflectă chiar şi în Liturghia bi
zantină: introducerea şi folosirea Trisaghionului în Liturghia bizantină arată lupta
contra monofizitismului, opera însemnată a Sfântului Dionisie Areopagitul despre
tâlcuirea Sfintei Liturghii, fiind semnul unei poziţii duhovniceşti de unire a celor
două fronturi, iar noile texte liturgice ale secolului al Vl-lea, înainte de toate imnul
Unul Sfânt şi imnul heruvimic, denotă o întoarcere a teologiei bizantine într-o direc
ţie ortodox-alexandrină.”39
Acest lucru poate fi dedus şi din principalele comentarii liturgice ale vremii.
Pentru Dionisie Areopagitul40, toate actele Liturghiei au sens duhovnicesc strict şi
sunt explicate ca şi simboluri ale realităţii cereşti, a cărei strălucire dumnezeiască
este mijlocită poporului credincios, prin cea dintâi treaptă a lumii îngereşti şi prin
preoţii rânduiţi pentru această slujire. împărtăşirea acestei iluminări, „care se petrece
în mod pur spiritual în lumea îngerilor, se repetă în Biserică prin simboluri, taine şi
imagini, în forme jumătate spirituale, jumătate vizibile, care în acelaşi timp
iconizează dar şi învăluie realităţile lumii spirituale.”41
La Sfântul Dionisie Areopagitul, icoana şi simbolul au o funcţie anagogică,
pentru că însemnătatea unui ritual rezultă totdeauna din legătura pe care o face cu
realitatea eshatologică „mai înaltă” şi nu cu cea imediată, istorică.

39 H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgic, p. 46.
40 M. de Gandillac, G. Heil, (Hg.), La Hiârarchie celeste, (=Sources chr&iennes 58), Paris, 1958.
41 Vgl. E. v. Ivanka, Dionysius Areopagita. Von den Namen zum Unnennbaren, (=Sigilium 7),
Einsiedeln, p. 13; R. Roques, L'Univers dionysien. Structure hierarchique du monde selon Pseudo-Denys,
Paris, 1954, p. 171-174.
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O materializare a acestei perspective ceresc-eshatologice a explicării Litur
ghiei se arată în zidirea Sfintei Sofia. în marea Biserică a înţelepciunii lui Dumne
zeu din Constantinopol a fost creat, pentru prima dată în istoria Bisericii şi a Litur
ghiei, un spaţiu liturgic care exprimă în chip desăvârşit puterea spirituală a epocii
sale şi prin arhitectura căruia se descoperă în chip minunat Liturghia ca realitate
cerească.42 în Sfânta Sofia Liturghia şi explicarea ei sunt aduse în armonie cu gân
direa teologică şi cu arta. Icoana şi simbolul liturgic sunt îngemănate în chip unic
şi armonios. Totul poartă amprenta prezenţei lui Dumnezeu, totul trimite la această
prezenţă şi o face simţită.
Această annonie desăvârşită a catedralei Sfânta Sofia din vremea împăratului
Iustinian a influenţat dezvoltarea Liturghiei. Cu spaţiile ei largi şi generoase imitând
vastitatea lumii, cu bolta ei largă plutind peste cununa de ferestre ca o imitare a ceru
lui, ea a fost socotită ca icoană văzută şi o materializare a Liturghiei cosmice, prin
care este unit creatul cu necreatul, văzutul cu nevăzutul, sensibilul cu inteligibilul.43
Totul în naosul Sfintei Sofia se află sub majestatea impresionantei cupole, arătând pe
Dumnezeu Pantocratorul la suprema înălţime, dar „privind spre noi şi îmbrăţişândune părinteşte şi atrăgându-ne Ia Sine.”44 „Prin liniile ei, cupola traduce mişcarea co
borâtoare a iubirii dumnezeieşti, iar sfericitatea ei reuneşte pe toţi oamenii în sinaxă
liturgică, în trupul lui Hristos. Sub cupolă ne simţim protejaţi, scăpaţi de angoasa
pascaliană a spaţiilor infinite.”45
Acest spaţiu liturgic, precum şi liturghia celebrată în el în epoca lui Iustinian au
putut da naştere unei explicări a sinaxei euharistice precum Mistagogia Sfântului
Maxim Mărturisitorul.46 In ceea ce priveşte interpretarea simbolică, Sfântul Maxim
se deosebeşte mult de Dionisie Areopagitul la care mereu face referire, dar de care se
şi distanţează descriind în prima parte a Mistagogiei raportul spaţiului bisericesc cu
universul, cu omul, cu Sfânta Scriptură şi caracterizează acest raport prin cuvintele
„imagine”, „alegorie”, „asemănare”, fără a se strădui, asemeni lui Dionisie, să urme
ze o simbolistică/simbolizare treptată, crescătoare, în mod sacramental sau
cvasisacramental, pornind de la realitatea bisericească către cea cerească. Intenţia sa
42 H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgie, p.62.
43 O. WulfF, Dos Raumerlebnis des Naos im Spiegel der Ekfrasis, în: Byzantinische Zeitschrift 30
(1929)^>. 531 şu.
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986, p. 39.
45 Paul Evdokimov, L’art de l’icâne, Paris, p. 126.
46 P.G. 91, 657-718; trad. franceză la M. Lot-Borodine în "Irenikon" XIII, XIV, XV, 1936-1938;
trad. rom. de Pr. Prof. D. Stăniloae în "Revista Teologică", Sibiu 1944, nr. 3-4 şi 7-8; trad germană de
Hans Urs von Balthasar, Kosmische Liturgie, Einsiedeln, 1961, p.366-407. trad franceză la: Marie-Lucie
Charpin-Ploix, Maxime le Confesseur, La Mystagogie, Introduction, traduction, notes glossaires et
index de Marie-Lucie Charpin-Ploix, Paris, 2005; Christian Boudignon, La Mystagogie, ou trate sur le
symboles de la Liturgie de Maxime le Confesseur, Edition, traduction, commentaire, Paris, 2000; Charalambopos Sotiropoulos, La Mystagogie de Saint Maxime le Confesseur, Introduction, texte critique,
traduction francaise et grecque par Charalambopos Sotiropoulos, Athens, 2001; R. Cantarella, (ed.), 5.
Massimo Confessore. La mistagogia ed altri scritti, Testi Cristiani, Florence, 1931, p. 122-214.
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se recunoaşte mai mult din deasa afirmare a bipolarităţii „ceresc-pământesc” referitore la realităţile amintite, Biserică, Univers, om, care (numai) în acest sens se sim
bolizează reciproc.47
Mystagogia Sfanţului Maxim, deşi operează cu aceeaşi metodă a „theoriei" speculativ-simbolice de inspiraţie alexandrină, se întemeiază pe un cu totul alt motiv cu rol de
principiu structural, decât cea dionisiană. Dacă întreg edificiul speculativ al sistemului
Ierarhiilor Sfântului Dionisie Areopagitul este structurat pe motivul metafizic funda
mental al sacrei mediaţii universale, cosmice şi ierarhice, întreaga teologhisire
maximiană este ferm centrată pe motivul hristologic, întruparea fiind centrul şi scopul
întregii creaţii. Practic, întreaga operă a Sfântul Maxim nu este altceva decât un gigantic
comentariu al implicaţiilor speculativ-dogmatice şi mistico-ascetice ale formulei de la
Calcedon, ridicată la rang de formulă a lumii.
Sfântul Maxim vede în Biserică o structură hristologică, iar unirea ipostatică
este centrul lumii. Modul în care natura umană şi cea dumnezeiască sunt unite în
Persoana lui Hristos este Axis Mundi, sensul şi posibilitatea simbolizării şi a repre
zentărilor iconografice în cult.48
Lupta pentru apărarea Sfintelor Icoane a dat naştere în vremea iconoclasmului
la o serie de tensiuni teologice şi controverse dogmatice care au influenţat întregul rit
bizantin. „Noua Biserică”, sfinţită de Sfântul Fotie, cunoscută în istoria artei sub
denumirea de „Nea” este reprezentativă în ceea ce priveşte zidirea Bisericilor din
vremurile de pace şi ea poate fi văzută drept o expresie directă a învăţăturii despre
icoane şi ca prim exemplu al sistemului de împodobire de la mijlocul perioadei bi
zantine, care caracterizează forma bisericilor din secolele 11-12 şi defineşte, în sens
larg, întreaga iconografie bizantină de mai târziu. Cu aceeaşi perseverenţă cu care
puterile modelatoare ale acestei epoci au acţionat asupra iconografiei, datorită evolu
ţiei şi precizării reflexiei teologice, au influenţat şi dezvoltarea Liturghiei, dar şi re
ceptarea simbolismului ei. Caracterul iconic şi eshatologic al Liturghiei este accen-

47 H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgic, p.83.
48 Mystagogia Sfanţului Maxim Mărturisitorul a fost analizată în foarte multe studii. Amintim aici
doar pe cele mai importante: Pr. Prof. Ene Branişte, Biserică şi Liturghie în opera "Mystagogia" Sfântu
lui Maxim Mărturisitorul, Ortodoxia, XXXIII (1981), nr.l, p. 13-23; Zhivov, The Mystagogia ofMaximus
the Confessor and the developement of the byzantine theoiy of the image”, St. Vladimir's Theological Quarterly, 31, nr. 4, 1987, p. 349-376; Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Cosmosul şi sufletul, chipuri ale Bisericii, în
Rev. Teologică, Sibiu, 1944, 3-4, p. 166 şu.; H. J. Schultz, Die byzantinische Liturgie. Von Werden ihrer
Symbolgesta.lt, (=Sophia, Quellen ostlicher Theologie 5) Freiburg im Breisgau, 1964; H. Dalmais, Place de la
Mystagogie de Saint Maxime le Confesseur dans la theologie liturgique byzantine, Studia Patristica, 1962, p.
277-283; Rene Bomert,Les commentaires byzantins de la divine Liturgie du VII au XV siecle, Paris, 1966, p.
83-124; A. Riou, Le monde et l'eglise, selon Maxime le Confesseur, Paris 1973; Marie-Lucie Charpin-Ploix,
Union et difference. Une lecture de la Mystagogie de Maxime le Confesseur, Paris, 2000; Dom Julian
Stead, The Church. the Liturgy and the Soul ofMan. The Mystagogia of St. Maximus the Confessor, Still
River, Massachusetts, 1982.
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tuat şi dedus din analiza noilor acte liturgice introduse la pregătirea Sfintelor Daruri
precum şi la punerea lor pe Sfânta Masă.
Foarte important este faptul că dezvoltarea şi interpretarea Liturghiei din aceas
tă perioadă, precum şi raportul dintre imagine şi simbol în tâlcuirea ei, sunt expuse
în învăţătura marilor iconoduli ai acelei epoci.
Sfântul Teodor Studitul vede în Sfânta Liturghie un ciclu de imagini şi simbo
luri care prezintă dar şi actualizează viaţa Mântuitorului: „Nu crezi, spune el, că
sfântul Mir trebuie privit ca typos al lui Hristos, Sfânta Masă ca mormântul Său cel
dătător de viaţă, acoperămintele ca acelea în care El înfăşurat fiind a fost îngropat,
suliţa ca aceea cu care coasta Sa a fost împunsă, buretele ca pe cel prin care El a fost
adăpat cu oţet? - înlătură toate acestea şi vezi dacă mai rămâne ceva prin care tainele
dumnezeieşti să fie actualizate!”49
întreaga dezvoltare liturgică a epocii ca şi legătura ei cu concepţia Bisericii
despre icoane se reflectă în comentariul Liturghiei făcut de Patriarhului Gherman al
Constantinopolului (t 733)50, care, la începutul iconoclasmului (730), a fost depus
datorită intervenţiei sale deschise pentru apărarea icoanelor. în această explicare a
Liturghiei se foloseşte din nou simbolismul istorico-tipologic, formele şi simbolurile
liturgice, datorită asemănării exterioare, fiind interpretate ca imagini ale realităţilor
cereşti şi ale istoriei mântuirii.
Aşadar Sfântul Gherman merge mult mai departe decât Sfinţii Maxim şi Dionisie în ceea ce priveşte simbolismul vieţii Mântuitorului oglindit prin actele cultice şi
încearcă chiar mai mult decât Theodor al Mopsuestiei să stabilească analogii între
actele liturgice şi etape ale iconomiei mântuirii, fără a avea însă un unic principiu
interpretativ consecvent folosit, cum a făcut teologul antiohian.51
în secolul al Xl-lea, Theodor al Andidei va încerca cu succes să aranjeze într-o
anumită ordine diversele motive de interpretare ale patriarhului Gherman al
Constantinopolului, reuşind să sincronizeze oarecum întreaga Liturghie, de la Proscomidie până la împărtăşire, cu viaţa lui Iisus. Această aranjare a actelor liturgice şi
precizarea simbolismului lor s-a petrecut în paralel cu stabilirea întregului program
iconografic de pictare a bisericilor, de aşa manieră încât simbolismul ritualului să fie
secondat de o obiectivare văzută a lui prin pictura murală şi prin icoane.
în timpul lui Theodor al Andidei, proscomidia primeşte alături de simbolismul
morţii Mântuitorului şi pe cel al naşterii Lui, datorită necesităţii de a iconiza simbo
lic în Liturghie ca într-o succesiune cronologică întreaga viaţă a lui Iisus Hristos.
Ceea ce a început odinioară Theodor al Mopsuestiei a dezvoltat Theodor al Andidei,
prin faptul că în comentariul său la Liturghie, el încheie spunând că fiecare etapă a
vieţii lui Iisus, de la întrupare până la înălţarea Sa la cer, trebuie reprezentată în ce
lebrarea Euharistiei.
49 PG 99,489B.
50* Ioiopia eKKXr|GiaoTiKf| xal guerile^ ©ecopia, PG 98,383-454.
51 H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgic, p. 130.
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Theodor al Andidei nu a vrut să dea, în comentariul său52, o valoare teologică
diferenţiată fiecărui act sau fiecărei expresii liturgice în funcţie de vechimea şi efec
tul lor sacramental, ci el a perceput întreaga Liturghie ca pe o Icoană, respectiv ca pe
un ciclu de imagini ale vieţii lui Hristos. Pentru el, asemănarea vizibilă a actului li
turgic cu evenimentul vieţii lui Hristos înlătură de la sine orice imposibilitate de a-1
re-prezenta pe deplin. Dacă Părinţii de la sinodul din Trulan au văzut deja în fiecare
icoană a lui Hristos o anamneză a întregii lucrări de mântuire, cu atât mai mult pot fi
aplicate Liturghiei aceste concluzii, căci celebrarea euharistică nu este doar o icoană,
sau înşiruire de icoane ale vieţii Mântuitorului, care pot fi găsite şi în chip material
zugrăvite în biserică, ci ea conţine realitatea prezenţei lui Hristos însuşi.53
„De aceea, sintetizează Theodor al Andidei, fiecare credincios trebuie să ştie,
că întreaga celebrare a dumnezeieştii Liturghii descoperă în chip simbolic acea în
treagă iconomie a mântuitoarei întrupări a adevăratului nostru Dumnezeu şi Mântui
tor Iisus Hristos, prin tainele care se petrec în ea.”54
în secolele XIII-XIV, Filotei Kokkinos, egumen al mănăstirii Marea Lavră, iar
mai apoi patriarh al Constantinopolului (1351-1376), a aşternut în scris şi codificat
toate actele liturgice specifice sinaxei euharistice în cele două cărţi ale sale normati
ve şi astăzi în lumea ortodoxă: Acaxa^it; r?jt; lepoSiaxoviaţ (Rânduiala
ierodiaconiei) şi AiaTa^iţ ty)<; ©ei'aţ AecToupyiaţ (Rânduiala Sfintei Litur
ghii). Dacă dezvoltarea Liturghiei în sine s-a încheiat cu adevărat, comentariile li
turgice au primit o şi mai mare autoritate. Astfel apar în această perioadă explicările
Liturghiei ale Sfanţului Nicolae Cabasila (1363) şi ale Sfântului Simeon al
Tesalonicului (1429), care au rămas normative până în ziua de azi în Ortodoxie.
Noua înflorire a explicării Liturghiei corespunde unei noi iconografii liturgice.
Sistemul de împodobire al bisericilor de la mijlocul epocii bizantine a reuşit prin
stabilirea ciclului precis de imagini să atingă desăvârşirea sa. Icoanele vieţii lui Hris
tos au fost gândite pentru a fi expresii văzute ale anamnezei liturgice, iar reprezenta
rea Pantocratorului înconjurat de îngeri pe cupolă să descopere Liturghia ca pe un
eveniment ceresc. Icoanele şi picturile murale au fost văzute ca parte integrantă a
Sinaxei euharistice, ca unele ce arată în imagini ceea ce Liturghia actualizează şi
face prezent.
în această perioadă, creativitatea bizantină nu s-a mai manifestat prin apariţia
de noi acte liturgice, ci a urmărit să redea modul în care este receptat misterul litur
gic în comentariile liturgice dar şi în erminiile picturii epocii aceleia. Se începea
atunci pictarea în biserici a trei noi scene: împărtăşirea Apostolilor, Liturghia Sfinţi
lor Părinţi şi Liturghia cerească, care aducea în prim-plan acest caracter de oglindire
prin icoană a reflexiei teologice specifice perioadei respective. Aceeaşi perspectivă
52 ripoGecopia KetpaXaicoSiy; Ttepl xâ>v ev xfj 0el(ţ. Xetxoupy'ujf. yivopâvov aogPdXcov xal
jiuoxîip'uov, PG, 140,417-468.
53 H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgie, p. 151.
54 PG 140,421AB.
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apare şi în comentariile liturgice ale epocii. Sfanţul Simeon al Tesalonicului urmează
în părţile principale ale tâlcuirii Sfintei Liturghii,55 Mistagogiei Sfanţului Maxim,
dar el introduce şi motive explicative foarte concrete care apar la Sfanţul Gherman,
patriarhul Constantinopolului.
Sfântul Simeon al Tesalonicului a încercat să unească în comentariul său cele
două tendinţe ale interpretării, cea alexandrină şi cea antiohiană, prin faptul că a fo
losit atât simbolul istorico-tipologic, cât şi pe cel ceresc eshatologic.
La fel ca şi Sfântul Maxim, atunci când explică Intrarea cea mare, Sfântul Sime
on încearcă să privească opera istorică de mântuire dintr-o perspectivă eshatologică, ca
pe o realitate supratemporală, dar prezentă în timp şi spaţiu. Dar prin faptul că el in
clude în schema explicativă a Sfântului Maxim extrem de concreta simbolistică a Sfân
tului Gherman şi a lui Theodor al Andidei, el nu face altceva decât a o anula, reţinând
în cele din urmă numai punctele de vedere ale acestora, punând un semn de egalitate
între simbol şi realitate şi aplicând această perspectivă şi Liturghiei cereşti56.
Abundenţa motivelor explicative la Simeon şi varietatea şi numărul mare al iz
voarelor, arată că autorul a adunat tot ceea ce poate fi de folos explicării Liturghiei,
credincios fiind tradiţiei deja cunoscute de el, şi că a încercat să facă o sinteză a
teologhisirii liturgice ce i-a precedat.
O poziţie deosebită faţă de toate comentariile bizantine ale Liturghiei menţio
nate până acum o ia Sfântul Nicolae Cabasila în lucrarea sa „Explicarea Sfintei Li
turghii”57. Aceasta este o operă de mare importanţă duhovnicească, în care simbo
lismul liturgic nu este doar un prilej de „iconizare” prin ritual a întregii vieţi a Mân
tuitorului, cât mai ales împlinirea şi realizarea prezenţei Lui sacramentale. Pornind
de la această premisă, marele teolog bizantin a încercat să precizeze teologic legătura
dintre simbol şi icoană în Liturghie ca un mod corelativ de exprimare a aceleiaşi
taine a prezenţei lui Hristos:
„Săvârşirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor în dumnezeies
cul Trup şi Sânge, iar ca scop sfinţirea credincioşilor, care, prin acestea, dobândesc
iertarea păcatelor şi moştenirea împărăţiei cerurilor; iar mijloacele, care pregătesc şi
înlesnesc împlinirea acelui efect şi acelui scop, sunt rugăciunile, cântările, citirile din
Sfânta Scriptură şi, în general, toate cele ce se săvârşesc şi se rostesc, cu Sfântă rânduiala, înainte şi după sfinţirea darurilor. Este adevărat că Dumnezeu ne dă în dar
55 Ilepi îf|S ’iepâţ Xeixoupylaţ, PG 155,253-304.
H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgic, p. 194.
57 EpgTţvela xf|£ Oeîaţ XeiTOUpyiaţ, PG 1955, 368-492. A se vedea ediţia critică a textului şi
traducerea în limba franceză: Nicolas Cabasilas, Explication de Ia divine Liturgie. Introduction et traduction
de S. Salaville, (=Sources chr&iennes 4bis), Paris, 1967; traducerea engleză: Nicholas Cabasilas, A Commentary on the Divine Liturgy, translated by J.M. Hussey and P.A. Mc. Nulty, with introduction by R.M. French,
Londra, 1960. Traducerea românească poate fi găsită în: Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii,
Bucureşti, 1946, 1989; A se vedea şi: diac. Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila,
teză de doctorat, Bucureşti, 1943.
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toate cele sfinte, fără ca noi să-i dăm nimic în schimb; totuşi, El ne cere neapărat să
ne facem vrednici de a le primi şi a le păstra, căci nu face parte de sfinţire decît celor
ce s-au pregătit în felul acesta.”58 Sfinţirea credincioşilor se petrece într-un îndoit
mod în Liturghie, spune acelaşi mare teolog bizantin: „...rugăciunile, cântările,
psalmii întorc gândul către Dumnezeu, mijlocindu-ne iertarea păcatelor; cântările, de
asemenea, îl fac să Se milostivească şi să Se îndure de noi... citirile din Sfânta Scrip
tură, care ne învaţă atât bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu cât şi drepta
tea şi judecata Lui, sădesc şi aprind în sufletele noastre nu numai iubirea, ci şi teama
faţă de El, facându-ne astfel mai zeloşi întru păzirea poruncilor Sale. Iar toate la un
loc, îmbunătăţesc sufletul şi apropie de Dumnezeu atât pe preot cât şi pe popor, fă
când şi pe unul şi pe celălalt destoinici pentru primirea şi păstrarea cinstitelor daruri
care este scopul Sfintei Liturghii.....
In al doilea rând, rugăciunile, cântările şi toate cele ce se săvârşesc în sfânta
slujbă, ne sfinţesc prin aceea că în ele noi vedem cu închipuirea pe Hristos, lucrarea
şi patimile Lui pentru noi; într-adevăr, atât în cântări şi în citiri, cât şi în toate cele
săvârşite de sfinţii liturghisitori în cursul întregii slujbe, este simbolizată lucrarea
izbăvitoare a Mântuitorului: partea întâi a sfintei slujbe ne arată începutul acelei lu
crări, cea de a doua pe cele următoare, iar cea de la sfârşit pe cele de după aceea. Aşa
încât, urmărind cu privirea aceste părţi ale slujbei, putem avea în faţa ochilor toată
lucrarea mântuirii. Căci sfinţirea darurilor, adică Jertfa însăşi, aminteşte moartea,
învierea şi înălţarea Mântuitorului, deoarece cinstitele daruri se prefac în însuşi
dumnezeiescul Trup, cu care El a fost răstignit, a înviat şi S-a înălţat la cer; cele di
nainte de Jertfa închipuiesc cele petrecute înainte de moartea Domnului, adică întru
parea, ieşirea la propovăduire şi arătarea cea deplină în lume; iar cele de după Jertfa
arată „făgăduinţă Tatălui", cum a numit-o Domnul însuşi, adică pogorârea Sfântului
Duh peste sfinţii Apostoli şi întoarcerea neamurilor la Dumnezeu şi părtăşia lor cu
El, printr-înşii. Astfel, întreaga slujbă este ca o icoană care ar înfăţişa un singur trup
al lucrării Mântuitorului în lume, făcând să se perinde pe dinaintea privirilor noastre
toate părţile ei, de la început până la sfârşit, după rânduiala şi urmarea lor firească.”
Nicolae Cabasila încearcă să facă o sinteză a principalelor teme şi motive din
cele mai importante comentarii liturgice. Simbolismul vieţii lui Iisus dedus din părţi
le principale ale Liturghiei a fost păstrat, aşa cum s-a obişnuit începând cu Theodor
al Mopsuestiei. Nicolae Cabasila foloseşte exact aceeaşi ordine a evenimentelor vie
ţii Mântuitorului iconizate în Liturghie, fapt care îl leagă de Theodor al Mopsuestiei
şi de Teodor al Andidei, care s-au mulţumit cu prezentarea vieţii lui Iisus de la înce
put patimilor până la arătările învierii. In schimb, Sfântul Maxim şi Sfântul Gherman
al Constantinopolului au aplicat simbolismul vieţii lui Iisus doar unor anumite părţi

58 PG 1955, 368D-369A, trad. rom.: Nicolae Cabasila, Tâlcuirea dumnezeieştii Liturghii, Bucureşti,
1989, p. 27.
59 PG
nr 1955, 369D-372B, trad. rom., p. 28.
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ale Liturghiei, în timp ce Simeon a luat în considerare mai puţin precis ordinea tem
porală a evenimentelor iconizate.60
Simbolistica vieţii lui Iisus culminează la Nicolae Cabasila, fără echivoc, în
anamneza sacramentală a morţii lui Hristos prin prefacere. Măreţia simbolului se
arată pentru Cabasila în venirea Iui Hristos în Euharistie după epicleză: „Preotul
aduce în taină mulţumire lui Dumnezeu, slăvindu-L, lăudându-L cu îngerii, mărturi
sind darurile tuturor bunătăţilor pe care ni le-a dat nouă de la începutul veacului
amintind în cele din urmă, despre însăşi negrăita şi cea mai presus de cuvânt iconomie a Mântuitorului. Apoi sfinţeşte cinstitele daruri şi Jertfa este înfăptuită. Dar
cum? Preotul istoriseşte acea înfricoşătoare Cină: cum, chiar înainte de patimi,
Domnul a încredinţat Taina sfinţilor Săi ucenici, cum a primit paharul, a luat pâinea
şi a sfinţit Euharistia şi cum a grăit cuvintele prin care a arătat Taina aceasta repe
tând înseşi acele cuvinte ale Mântuitorului, preotul cade apoi în genunchi, se roagă şi
se cucereşte, aplicând acele dumnezeieşti cuvinte ale Unuia-Născut Fiului Său şi
Mântuitorul nostru, la darurile puse înainte, ca primind ele pe Prea sfântul şi atotpu
ternicul Său Duh, să se prefacă: pâinea în însuşi cinstitul şi sfântul Său Trup, iar vi
nul în însuşi curatul şi sfântul Său Sânge.
Rostind acestea, tot miezul sfintei slujbe s-a împlinit: darurile s-au sfinţit şi Jer
tfa s-a săvârşit, iar marea Victimă, adică Mielul cel junghiat pentru lume, se vede
zăcând pe sfânta Masă. Căci acum pâinea nu mai este doar o închipuire a trupului
Domnului sau numai o icoană a adevărului Dar, care ar avea doar o întipărire a mân
tuitoarelor patimi ca pe o tăbliţă, ci este însuşi Darul cel adevărat, însuşi Trupul Stă
pânului Cel atotsfânt: Trupul care a primit cu adevărat toate acele umiliri, ocări şi
loviri, Trupul care a fost răstignit şi jertfit, care a dat mărturia cea bună înaintea lui
Pilat din Pont, Trupul care a fost biciuit şi batjocorit, care a îndurat scuipări şi a gus
tat fiere. Aşijderea şi vinul este acum însuşi Sângele care a ţâşnit din Trupul cel îm
puns cu suliţa. Este Trupul şi Sângele care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut
din Sfânta Fecioară, a fost îngropat, a înviat a treia zi, s-a înălţat la ceruri şi şade dea dreapta Tatălui.”61
Demn de menţionat este şi faptul că, după intensitatea simbolizării, Nicolae
Cabasila face explicit diferenţa între simbolistica de dinainte şi cea de după anaforaua euharistică. Adevărata actualizare sacramentală a morţii pe cruce prin prezenţa
reală a Trupului lui Hristos nu mai este pentru Cabasila imagine şi semn ca pe o ta
blă, ci ea este o realitate eshatologică.
Simbolistica liturgică este, înainte de toate, la Cabasila, mai mult o
preînchipuire decât o iconizare. Cu aceasta se întoarce Nicolae către o străveche în
ţelegere a simbolului, cum a fost întâlnită aceasta în cele din urmă la Sfântul Maxim
şi la Dionisie Areopagitul. Aceasta se arată mai ales în interpretarea Intrării, al cărei
caracter simbolic nu stă atât de mult într-o asemănare exterioară cu arătarea lui Hris60 H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgie, p. 204.
61 PG 1955,425BD, trad.rom., p. 68-69.
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tos, ci cu mult mai mult într-o asemănare cu o însemnătate pe măsură, care există
între prezentarea cuvântului - respectiv Liturghia jertfei, şi începutul misiunii
învăţătoreşti publice, respectiv a drumului suferinţei.62
în acest fel poate Nicolae a reuşit să pună în accord desfăşurarea Liturghiei cu
etapele istorice ale operei de mântuire, fără a renunţa la structura formală a celebrări
lor liturgice.
Concluzii finale:
1. Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur este în fiinţa ei un dat,
care a rămas neschimbat de-a lungul timpului, dar este şi un devenit, pentru că for
mele ei de exprimare au cunoscut o neîntreruptă dezvoltare.
2. Icoana şi simbolul sunt în cult două forme de exprimare corelative ale acelu
iaşi mister al lui Hristos. Amândouă aparţin una alteia, niciuna nu urmează drumul ei
propriu în Liturghie, ambele devin prin mijlocirea Sfântului Duh descoperiri ale lui
Hristos, puncte de întâlnire între Dumnezeu şi om. Ambele dau mărturie atât despre
opera de mântuire a Iui Hristos, cât şi despre prezenţa Sa pnevmatică în cult, prin
Sfintele Taine.
3. Riturile sunt „icoane” ale iconomiei Domnului nostru, dar sunt şi „icoane”
ale lumii ce va să vină, ale împărăţiei lui Dumnezeu. La fel ca şi în cazul icoanelor,
funcţia principală a simbolului liturgic este nu de a crea „emoţii”, de a re-pune în
scenă evenimente istorice trecute, ci să dea mărturie despre venirea şi prezenţa lui
Dumnezeu în fiecare act sacramental. Atât icoana cât şi simbolul sunt medii aie în
tâlnirii prin credinţă a două subiecte, sunt ferestre deschise spre împărăţia veşnică şi
mijlocesc pregustarea fericirii ei încă din lumea aceasta.

The Divine Liturgy of St John Chrysostom - An Icon of the Kingdom and
Sacramental Presence. The symbol and the icon are two indissoluble realities of
our worship, and their interdependence in the Divine Liturgy is obvious. The mystery of the age to come, the Eucharistic sinaxis, unveils the new eon present in this
world because it is the privileged space of liturgical-sacramental Parousia of our
Lord Jesus Christ, the only theophany, Heavens on earth, the creation enjoying its
Creator, the transfiguration of the world through man, the earnest for the life to
come, the icon of the Heavenly Kingdom. Both the symbol and the icon belong to
the empirical world but they are also correlated with the transcendence. They fa
cilitate, through the Holy Spirit, Christ's presence and work in the Church; they
unveil the new reality of the eon to come, but they also veil it in order to make
62 H. J. Schulz, Die byzantinische Liturgie, p. 210.
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people yearn for eschatological fulfillment. They both engage the entire human
spirit and recommend spiritual austerity and refinement so that people might perceive their message. Thus, patristic interpretations of the Divine Liturgy managed
to create a great symbiosis between the two terms: the liturgicul Symbol is both an
“icon ” of the redemption oeconomy, and an “icon ” of the world to come. In the
Holy Liturgy, eveiything unveils the eschatological: the painted icons and the rit
ual speak of the mysterious Eucharistic Reality, the earnest for the plenitude to
come. The icon and symbol let man taste the grace and beauty and announce his
fitil union with God in the age to come.

Teologie şi politică în opera Sfântului Ioan Gură de Aur
Dr. Constantin BOSINIS

Pentru Sfanţul Ioan Gură de Aur în calitate de gânditor politic nu avem
nevoie de referinţe speciale. O mulţime de articole ştiinţifice şi de monografii
depun mărturie despre interesul Părintelui pentru om şi pentru ţesăturile complexe
pe care acesta din urmă le creează cu mediul său înconjurător în viaţa socială.
Acest interes este confirmat de oricare dintre omiliile sale, opera sa ocupând în
patrologia Migne mai mult de 15 volume mari. Chiar în primele lui scrieri din
tinereţe, apropiate cronologic de retragerea în pustie unde Sfântul Ioan Gură de
Aur apare ca reprezentantul „aripei radicale” a anahoreţilor Bisericii, nohţ-ul şi
viaţa publică rămân în centrul interesului său. Ele îi urmăresc pas cu pas cugetările
şi se expun unei serii de imagini poetice şi de metafore ce se interpun fără încetare
cu restul argumentării despre feciorie, post, mortificarea patimilor, rugăciune, sau
orice alt subiect tipic al literaturii ascetice. In discursul său de îndemn, de pildă,
Contra eos qui subintroductas habent virgines, călugărul este înfăţişat drept
soldatul lui Hristos care se luptă cu „platoşa dreptăţii”, „pavăza credinţei”, „sabia
duhului”1 etc. împotriva legiunilor nevăzute ale demonilor. Scopul acestei lupte nu
vizează un bine personal, cum ar fi protejarea propriei mântuiri, ci binele tuturor
popoarelor nâvrtjv om/fp/a, spune Părintele, din care se pare că nu exclude
neamurile şi pe iudeii din Antiohia. Pierderea timpului datorată trebuinţelor zilnice
cauzate de împreună locuirea cu o fecioară înseamnă pur şi simplu pentru Sfanţul
Ioan: dezertare din front în momentul în care „trâmbiţa sună splendid chemând
toată lumea afară iar duşmanii se aşează în linie de luptă, cu respiraţia întretăiată,
pregătiţi să excaveze oraşul din temelii”2.
Vezi Efes 6, 13-17.
2 C. eos qui sub. hab. virg.t 10, PG 47, 509-510. Aceeaşi imagine, uşor modificată, se regăseşte în
§ 6 (503), ceea ce dovedeşte importanţa ei în argumentarea discursului. Cf. In Matth., Hom. LXIX, 3,
PG 58, 652. Pentru originea ei literară v. J. DUMORTIER, «La Culture Profane de St. Jean Chrysostome»,
în Melanges de Sciences Religieuses, X, Cah. 1 (Mai 1953), p. 53-62. în ce priveşte instituţia acelor
iTvvEiocuaoi în Biserica antică şi atitudinea Sfanţului Ioan faţă de ea v. A. CLARC, «John Chrysostome
and the Subintroductae», în Church History 46.2 (1977), p. 171-185, cu o tendinţă manifestă totuşi de a
înfrumuseţa lucrurile. A se vedea de asemenea pentru aceeaşi instituţie, care a fost interzisă de primul
Sinod Ecumenic de la Niceea, CHR. BAUR, Johannes Chrysostomus und seine Zeit, voi. I (Antiochien),
Miinchen 1929, p. 137 sq.
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Cu mult mai reprezentative sunt imaginile din scrierea sa apologetică Adversus
oppugnatores vitae monasticae, deopotrivă operă de tinereţe a Sfântului Ioan, care
arată reacţiile vii pe care mişcarea monastică le-a întâlnit în Răsărit când influenţa
acesteia a început să se răspândească în păturile superioare şi să-şi recruteze membrii
dintre vlăstarele marilor familii3. Reproşul că ordinea existentă este distrusă de către
călugări, aceştia introducând naiva Haipo via în oraş4, este dezminţit de Sfântul Ioan în
critica aprinsă contra realităţii urbane a vremii sale: Tă nana avo nano ytyoirv, nai ai
(...) uo/nţ. ţvOa Hinaouipm nai voim noĂ/.rjf ppouoi napavopiar nai âS/hiaf.
Regimul lor de viaţă interioară este pus în paralel cu acea wpavvia impusă de novqpo?
Saipcov cuceritorul acropolei, adică al sufletului cetăţenilor ei. De acolo de sus, zi de
zi, el dictează ordine tuturor: desfaceri de căsătorii, relaţii mercantile, masacre
nedrepte etc. Descrierea lui wparvou/nvq nohţ este în mod dramatic eşalonată în text,
în scena unde sufletul, smuls de la Dumnezeu, este târât ca şi concubină la banchetele
tiranului pentru a satisface dorinţele ilegitime ale supuşilor lui. Este o personificare a
patimilor arzătoare ce domină viaţa publică şi alienează omul, inspirată, ca şi restul
expunerii, de motive paralele provenind din Politeia lui Platon6. în acel cadru Sfântul
Ioan prezintă publicului verdictul său privind problema evocată mai sus care dezbină
oamenii oraşului: asceţii de pe muntele Sipylos din împrejurimile Antiohiei - sau orice
altă persoană de aceeaşi părere cu ei de pe toată întinderea Imperiului - sunt exilaţi
politici refugiaţi în afara zidurilor cetăţii pentru a evita consecinţele nefaste datorate
regimului depravat dominant. Ei sunt cei ce oferă unica rezistenţă eroică faţă de
Oq/nov; primejduindu-se pentru a-şi scăpa sufletul din dinţii lui7. „Doresc”, spune
Sfântul Ioan, „ca tirania acestor rele să fie suprimată în aşa măsură încât, nu doar cei ce
locuiesc în oraşe să nu fie obligaţi să se refugieze în munţi, dar mai cu seamă cei care,
exilaţi de ani de zile, trăiesc în locuri pustii, să fie rechemaţi în cetatea lor de origine”8.
Faptul că această dorinţă nu se poate realiza, nu este vina călugărilor. Nu trebuie
nicidecum să se ezite, în faţa marii mulţimi de oameni care trăiesc la oraşe, de a vota în

3 Adv. opp. vit. mon., Lib. I, 2, PG 47, 320 sq.
4 A se vedea în aceeaşi operă procesul lui Socrate comparat de Sfântul Ioan cu acuzaţiile aduse
călugărilor (Lib. II, 1, 331). Părintele se refugiază într-o schemă apologetică clasică de uz comun între
autorii creştini şi păgâni ai antichităţii, cf. Justine, Apoi. IV, 3. XLVI, 3; Apuleius Mad., Apoi. de Mag.
I, 3; Eunape, Vit. soph. etphilos. VI, 2,4.
5 «Totul s-a schimbat şi (...) în oraşele unde sunt tribunale şi legi, domneşte nedreptatea şi
criminalitatea» (Adv. opp. vit. mon., Lib. I, 7, PG 47, 328).
6 Vezi Pol. XI, 560b-561a şi 572e sq. în combinaţie cu Adv. opp. vit. mon., Lib. I, 7, PG 47, 328-329.
7 Deşi această reprezentare ne trimite cu gândul la Apocalipsa Sfântului Evanghelist Ioan şi are o
culoare apocaliptică intensă, originea ei se află totuşi în Politeia lui Platon (IX, 588b-590a). Cf. In Ep.
ad Col., Horn. VII, 4, PG 62, 348-349; In Matth., Horn. LXX, 3, PG 58, 659. Această schemă este
frecventă în opera Părintelui şi a altor autori ai epocii.
8 Adv. opp. vit. mon., Lib. I, 8, PG 47, 329.
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favoarea lor, chiar dacă aceasta ar însemna o confruntare cu concepţiile întregii lumi.
Citez: naiaHmâoai rqr oinovpmjr ânaoav.
Pustia şi ai săi noUiai, călugării, vor rămâne de-a lungul vieţii Sfântului Ioan
Hrisostom un ideal, dimpreună cu figurile mitice ale unui Petru sau Pavel şi ale
marilor Profeţi ai Vechiului Testament, exemplul luminos al materializării « patriei
cereşti» în prezentul istoric10. Idealismul revoluţionar, însă, care nu se teme să fie
confruntat - dacă este vorba pentru Hristos sau pentru mântuire - cu concepţiile
lumii întregi, va fi transmis nâhţ-ului de la amvonul marii biserici din Antiohia, cea
a Sfintei Irina, apoi cea a Apostolilor, a Sfântului Pavel, a Sfintei Anastasia şi a altor
lăcaşuri de cult ale noii capitale a Imperiului, şi va fi legat de micile şi marile
probleme ale vieţii cotidiene. Printre istoricii Bisericii primare, constatăm că părerile
privind caracterul pe care ei îl atribuie predicării Sfanţului Ioan Gură de Aur coincid
în totalitate. JUJ.or ir. â/â â)lqv aiuav iQ\ npaioovmv tţ/jhy.xiv ouv i/opp/jo/Q
noDjj, declară Socrate, în timp ce Sozomen subliniază că libertatea de limbaj a
Părintelui a provocat dezaprobare în rândul „puternicilor şi bogaţilor, îngreuiaţi de
aproape toate păcatele” (...nap'oiţ râzzo/lâ novâpapiqpânoviom)] 1. Mărturiile de
mai sus concordă cu un grup de alte mărturii ce provin din înseşi scrierile
hrisostomiene, din care deseori transpare războiul la care Sfântul Ioan a trebuit să
facă faţă dat fiind obiceiul său de a denunţa de la amvon duritatea şi indiferenţa
claselor superioare. îl auzim mărturisind într-una din omiliile sale: nai/oi i/olĂoi
iynaAovoi poi ari Aryovue, ntno/Jpoai roTţ ri/ouoioiţ, reproş împotriva căruia
răspunde de îndată, nai yâp nai înmoi ari ninoj/qvmi ron; nrrqo/i^2.

Ibidem în ce priveşte poziţia Sfanţului Ioan asupra monahismului a se vedea A.M. RITTER,
Charisma im Verstăndnis des Joliannes Chrysostomos und seiner Zeit (Ein Beitrag zur Erforschung der
griechisch-orientalischen Ekklesiologie in der Fruhzeit der Reichskirche). Gottingen 1973, p. 90 sq.
Vezi AJ. FESTUGlERE, Antioche păienne et chretienne (Libanius, Chrysostome el Ies moines de
Syrie). Paris 1959, p. 330. Pentru napăSeiypa istorică în contextul literaturii păgâne vezi P. COX,
Biography in Late Antiquity (A Quest of the Holy Man), The Transformation of the Classical Heritage 5,
Berkeley-Los Angeles 1983, p. 4 sq şi mai ales 12 sq., precum şi nota sumară a lui W. DAHLHEIM
referitoare la metoda istoriografică a lui Dion Cassius în a sa monografie Geschichte der Romischen
Kaizerzeit, Oldenbourg Grundriss der Geschichte 3, Miinchen 1987, p. 155.
11 Socrate Schol., Hist. Eccl., Lib. VI, 5 PG 67, 673B; Sozomen, Hist. Eccl., Lib. VIII, 2, PG 67,
1516C-1517A. V. de asemenea Teodoret de Cyr., Hist. Eccl., Lib. V, 28, PG 82, 1256D-1257A.
12 «Mulţi mă învinovăţesc că mă iau de bogaţi» (...) «într-adevăr! Dar ei se iau în permanenţă de
cei săraci şi slabi» (De capt. Eutr., 3, PG 52, 399). Cf. Cum Sat. et Aur. act. ess. in exs., 2, PG 52, 415:
Ou naun/iaiâ iăv n/outounm- 6n'/i(opt \oc rjj y'/.win; Ou imun ouirxidr ro/ouro/r noAcpm, Urmele luptei
contra clasei dominante au rămas indelebile în omiletica Sfântului Ioan Gură de Aur. A se vedea de
exemplu apărarea Părintelui împotriva calomniilor ce pretindeau că dispune de sclavi, sau că se
deplasează călare pe un măgar, că mănâncă prea mult, că se spală zilnic etc.: In Ep. ad Tit., Horn. I, 4,
PG 62 669-670. Privitor la mediile de provenienţă ale acestui atac a se vedea totodată In Ep. ad Phil.,
Horn IX 4 PG 62, 251. Aceleaşi acuzaţii la adresa sa, sau altele similare celor de natură vădit dolosivă
(că primeşte de pildă domnişoare în biroul lui, cu uşile închise pentru mult timp [!]) au fost deopotrivă
utilizate ca pretext pentru depunerea sa din scaunul episcopal la sinodul de la Stejar.
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Opoziţia acută între păturile sociale ale cetăţii, nlouoioi şi uhqriţ constituie
problema principală care l-a preocupat pe Sfanţul Ioan Gură de Aur. Deja de la
primii săi paşi în cariera sacerdotală în calitate de diacon, în timpul episcopului
Meletie, s-a aflat în contact direct cu categoriile nevoiaşe ale populaţiei, faţă de care
Biserica îşi exercita lucrarea caritabilă: văduve, orfani, străini, bolnavi, prizonieri,
toată mizeria pe care Antiohia, ca orice metropolă contemporană, o ascundea sub
măreaţa şi impunătoarea ei mască13. Sfanţul Ioan ne ia cu sine într-un turneu pe
străzile din vremea sa în epilogul trilogiei Ad Stagirium, o lungă exortaţie, adresată
unui prieten epileptic, al cărei subiect este atitudinea virtuoasă a omului faţă de
adversităţile vieţii şi răul natural. Hanul mai întâi, închisoarea apoi, propileele
termelor, bivuacurile săracilor în afara zidurilor cetăţii, mai departe minele de metale
unde muncesc condamnaţii la muncă silnică; unul câte unul locurile şi chipurile
deplorabile care le populează alcătuiesc celălalt aspect al oraşului pe care Libanius îl
elogiază în ilustrul său discurs Antiochicosl4. Părintele se opreşte cu precădere în
faţa termelor pentru a remarca cu tehnica vechii retorici (împpaonf) durerea
cerşetorilor ce stau culcaţi pe jos: goi pe bălegar şi în mlaştinile cu stuf, incapabili să
sufle vreun cuvânt sau să-şi ridice mâinile în semn de implorare, impresionând pe
trecători cu unicul şi jalnicul lor spectacol, cu tremuratul trupurilor şi dinţilor lor
clănţănind din pricina frigului15. înduioşarea la vederea acestor oameni se revarsă
din paginile omiliilor Sfântului Ioan Gură de Aur conferindu-le o calitate distinctă.
In al său discurs De eleemosyna aceleaşi imagini ale cerşetorilor din piaţă revin cu
mai mare amploare pentru a sprijini cererea Părintelui transmisă de la amvonul
Bisericii pentru ca aceştia să fie ajutaţi: unii orbi, alţii fără mâini, alţii cu boli
incurabile îşi descoperă în drum membrele descompuse de cangrenă ca mijloc
extrem de a emoţiona. ITpiofkiav ură fiinaiav nai huomlq nai npiuouoa upîv
âvrnrqv noiqoopivoţ iqpipov npoc upâr, spune Ioan auditoriului său, iiipou piv
ovfivvoc, rQv 6e rqv nohv oinouvrm’ qpTv uwxdv ini ratirqr pi xnpo-rovqoâvno\-.
Termenii politici alternează, împletind din ce în ce mai strâns realitatea tangibilă cu
limbajul metaforic al pasajului, npwjkia pe care o întreprinde Sfântul Ioan de sus de la
amvon nu a fost hotărâtă de ansamblul unui corp oficial al cetăţii. Funcţia sa depăşeşte
considerabil cadrul instituţional şi legislativ al vieţii publice. Mulţimea oraşului este
cea care l-a ales în mod direct în ce priveşte hirotonia, „fără decrete, propuneri şi
13 Referitor la activitatea Sfântului Ioan din timpul diaconatului său şi îndatoririle generale ale
acestui titlu în antichitate vezi J.N.D. KELLY, Golden Mouth (The Story of John Chrysostom), London,
1995, p. 36 sq. şi CHR. BAUR, Johannes Chrysoslomus und seine Zeii /, p. 122 sq. şi mai ales 129 sq.
14 Vezi AdStag., Lib. III, 13, PG 47,490-491 şi Libanius, Or. XI.
lsAdStag., Ibidem, 13, 490. Chiar crizele de epilepsie ale lui Stageirios par o glumă în comparaţie
cu situaţia lor. Cf. ibidem, 12,489.
1 «M-am ridicat astăzi ca să exprim cererea săracilor ce locuiesc în acest oraş. Ei, şi nimeni
altcineva, m-au trimis la voi în calitate de mesager al lor pentru a vă transmite propunerile lor interesante
şi onorifice pe care vi le fac» (De eleem., 1 ,PG 51,261).
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acordul corpului consiliului” - ou prjpaoi nai ipqtpiopaoi nai noivfj yvtopn fiou/rjc - ci
doar prin strigătele şi exprimarea surdă a durerii şi deznădejdii ei17.
Să stăruim puţin asupra discursului De eleemosynci. în ciuda îndatoririi afective
cauzate de raportarea la bolnavi şi la săracii invalizi, misiunea Sfanţului Ioan nu se
opreşte la aceştia. Cea mai mare parte a mulţimii care se înghesuie, după cum arată
subtitlul omiliei, abandonată pe străzile strâmte ale oraşului, este compusă din
muncitori nespecializaţi, care muncesc ocazional în cursul anului în construcţii, la
recolta câmpului sau pe navele de comerţ. Recesiunea activităţii economice din
timpul iernii şi şomajul care decurge de aici, îi conduce la mizerie şi cerşetorie în
acelaşi rând cu invalizii18. Părintele ne furnizează, în cursul cuvântării sale, câteva
elemente suplimentare asupra originii lor sociale şi citează un reproş lansat frecvent
împotriva acestora ca pretext pentru a nu-i ajuta: Apanvrai nvvr vioi. <pij()i. nai (noi.
nai paouyiat, nai iac aditiv âqurrvţ narp/Sa<; viţ lifv ijpvupav uohv ouppvoooi9. în
alţi termeni este vorba de non antiohieni, de colonişti sau de servi ai pământului care
au fugit de la stăpânii lor, sau de persoane fără statut şi fără perspective în societăţile
lor de origine care emigrează în altă parte în căutarea unei şanse mai bune. Faptul că
reproşul are o bază reală este dovedit de o serie de surse literare şi juridice din
Imperiul de Jos, familiare cercetării istorice contemporane. în panegiricul adresat lui
Teodosie cel Mare la sfârşitul secolului al IV-lea, Themistios foloseşte, întocmai ca
Ioan, un verb sinonim pentru a descrie afluxul noilor locuitori în Constantinopol
(iiiippimoivy0 - aflux care va fi urmărit fără întrerupere în secolele unnătoare. O
17 Ibidem Expresia Konfj yvtopn fion/ijr, ce semnifică adoptarea unei propuneri de către
majoritatea deputaţilor, face parte din vocabularul stereotip al decretelor cetăţii antice. Consimţământul
general al ikK/.qoia rou â/j//ou pentru punerea formală în vigoare a propunerii în calitate de lege a statului
este deopotrivă exprimată de forma verbală eâo(i rjjffouijj hai fă firj/itp, care în decrete însoţeşte expresia
citată mai sus. A se vedea de pildă Sylloge 3, 977/Anaphe: ’Efiofy rfi [lou/jj nai fio 6apu âpxovuov
Snopirioiou. 'ipioio/nixou. l'fooih/uor nai flouÂâţ yrtopp (secolul II î. Hr.). Cf. de asemenea Sfântului
Ioan Hrisostom, In Ep. ad Rom., Horn. XXIII, 2, PG 60, 617. Absenţa unei «Sozialpolitik» şi a
infrastructurilor primitive pentru ajutorarea săracilor, a bolnavilor, a celor fâră posibilităţi şi a tuturor
celor care vieţuiau în sărăcie, constituie un aspect al cetăţii antice care survine în mod dramatic în
pasajul Sfanţului Ioan amintit mai sus. Dimpotrivă, milostenia în favoarea păturilor nevoiaşe ale
populaţiei este o parte constituţională a Bisericii antice, corelată încă din primele zile ale apariţiei ei cu
taina Euharistiei şi agapele uynuai creştine. Texte oficiale ale Cezarilor, ca de exemplu circulara lui
Iulian destinată arhiepiscopilor păgânismului în 363, demonstrează legătura de nedespărţit a
creştinismului cu tiiukovia în conştiinţa contemporanilor. A se vedea în acest sens K. THRAEDE,
«Soziales Verhalten und Wohlfahrtspflege in der griechischen-romischen Antike (spate Republik und
fnihe Kaiserzeit)», în Diakonie-Biblische Grundlagen und Orientierungen, Ed. G.K. Shăfer-Th. Strohm,
Heidelberg 1994, p. 44 sq. Voir aussi A.R. HANDS, Charities and Social Aids in Greece and Rome,
London 1968,passim.
18Deeleem., 1, PG 51,261.
19 «Sunt nişte evadaţi, spun ei, sclavi şi fiinţe fără valoare care îşi părăsesc patriile şi vin masiv de
pretutindeni până în cetatea noastră» (Ibidem, 6, 269-270).
20 Or. XVIII, 222b. Pentru mai multe amănunte despre mărturia lui Themistios care recenzează
extinderea urbană a cetăţii de origine întemeiată de Constantin, a se vedea G. DRAGON, Naissance d’une
capitale (Constantinople etses institutions de 330 ă 451), Bibliotheque Byzantine 7, Paris 1974, p. 520.
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novella a lui Iustinian ce datează din 536 d. Hr. desemnează o nouă funcţie pentru
supravegherea exodului rural anarhic spre capitală, ca urmare a transformării
oraşelor de provincie şi a satelor lor în zone pustii21. Mai precis, cazul Antiohiei
secolului IV este abordat de Libanius, care vorbeşte deseori în discursurile sale
despre existenţa unor (noi în cetate, deosebiţi de restul populaţiei cu legături
familiale, un acoperiş şi un venit stabil22. Cât despre cauzele care îi poartă spre
centrul urban, exceptând foametea şi termenul prea general ânaĂĂayq nnia?, se face
aluzie - în acelaşi mod ca mărturia citată mai sus din De eleemosyna - la dezertori ai
armatei şi la clase de sclavi sau de meşteşugari care, veniţi din alte cetăţi,
abandonează meseria lăsată lor moştenire de către strămoşi23.
Mai mult decât scenele individuale de mizerie, retorica ne aşează în faţa unui
fenomen social reprezentativ pentru întreaga perioadă a Imperiului de Jos până în
secolul al VlI-lea, ale cămi cauze se regăsesc în marile mutaţii structurale care au loc
în materie de organizare a statului şi a economiei24. Un fenomen care - luând în
considerare proporţiile - seamănă cu afluxul în marile oraşe ce a urmat în deceniile
de după cel de-al doilea Război Mondial, sau mai recent, cu migraţiile masive ale
refugiaţilor economici din ex-ţările comuniste şi din ţările lumii a treia spre
Occident25. Consecinţa acestei mobilităţi orizontale în antichitate a fost creşterea
21A se vedea J Nov XCIX (Ed. K.E. Zachariâ von Lingental, voi. II, 12), citat de E. PATLAGEAN,
Pauvrete economique et pauvrete sociale ă Byzance (4C-7C siecles), Civilisations et societes 48, Paris
1977, p. 180.
22 Or. XI, 164 sq. şi 174; Or. XXVI, 8; Or. X, 25; Or. XV, 16; Or. XXI, 25 etc. Toate pasajele din
Libanius referitoare la acest subiect sunt adunate şi analizate de P. PETIT, Libanius et la vie municipale ă
Antioche au IV siecle apres J.-C.y Paris 1955, p. 310 sq.
23 Or. XI, 164; Or. XVIII, 289; Or. XXVI, 8; Or. XXVII, 6; Or. XLI, 6. Cf. de asemenea Or. X,
25 şi Codex Theodosianus IX, 45, 5.
“4 A se vedea prezentarea lui de către E. PATLAGEAN, Pauvrete economique, p. 179 sq., 185, 188
sq. şi 231 sq., care citează un spectru larg de surse contemporane.
2S Senatul Romei a comandat în mai multe rânduri (nqhtoia generală, ori de câte ori seceta
prelungită sau piedicile transportului de alimente importate din străinătate, datorate condiţiilor
meteorologice, ameninţau oraşul cu foametea. A se vedea A. KNEPPE, Untersuchungen zur stădtischen
Plebs des 4. Jahrhundertes n. Chr., Bonn 1979, p. 96 sq. despre reacţia Bisericii vizavi de expulzările
peregrini-lor de către autorităţile romane, p. 108 sq. Autorii greci, Themistios et Libanius, vorbesc cu o
mândrie vădită despre absenţa unor astfel de măsuri nepopulare în Imperiul de Răsărit - deşi
nemulţumirea acestuia din urmă faţă de problemele create de străini în Antiohia se manifestă în mai
multe fragmente. A se vedea Themistios, Or. XVIII, 222a-b; Libanius, Or. XI, 174: Ou&inou tovliviov
ilvaynâoOq/m itâm/Joa/ Aia Stă lift ntpi muc Şivouţ upoiqioc. năimi m uupâHiiypa r/fc Pupq^ ilxovuţ. rj
n)r kjv âvaynQv onânr, ovina âr rouro ou/ww//. i/j răv (iiw i/don npor âfpOoviav p/Oio/qo/v. Pe
aceeaşi lungime de undă, Sfântul Ioan Hrisostom în discursul său De eleemosyna (6, 269), care
încreştinează «respectul patern» al antiohienilor faţă de Str/oţ Zniţ cu referire la istorisirea lui Luca
extrasă din Fapte 11, 27-30. Numeroasele petiţii ale Sfântului Ioan pentru spitalizarea şi cazarea
străinilor - a se vedea de pildă: .1 voiţov iqv oiniav, vnoârŞai ... (In Act. Ap., Horn. XLV, 3, PG 60,
318) - sunt pe bună dreptate legate de mişcările migratorii din secolul al IV-lea de către R. BRĂNDLE,
Matth. 25, 31-46 im Werk des Johannes Chrysostomos, Beitrăge zur Geschichte der biblischen
Exegese 22, Tubingen 1979, p. 131. A se vedea culegerea de pasaje hrisostomiene cu privire la
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populaţiei cetăţilor odată cu crearea unei mulţimi compuse din nuoxoi et des nvvifivţ,
care, subutilizată, vieţuia în condiţii precare sau, cel mai adesea, supravieţuia în mod
parazitar pe lângă cerşetorie, distribuirile publice de produse alimentare {partes
civiles sau gradiles) şi operele caritative ale Bisericii26. De altfel, cu excepţia luptei
de zi cu zi pentru a-şi satisface nevoile materiale, masa de săraci trebuia să facă faţă
la ostilitatea şi dispreţul mediului lor social, cu atât mai mult cu cât depindeau de
acesta pentru ca să poată trăi. în omiliile sale destinate să sprijine pe „fraţii”
nevoiaşi, Sfântul Ioan îşi argumentează permanent îndemnurile, conştient de
prejudecăţile auditoriului. De eleemosyna ne oferă în acest sens doar un singur
exemplu. Pe lângă Spanvrqţ; şi paonyia^ calificativele de hfoiifc, âvtipotpdvoţ
vntOvtqq şi ânatvtiv („hoţ”, „ucigaş”, „viclean”, „impostor”) trădează mentalitatea
unei societăţi care traduce precaritatea şi durerea umană ca defect moral, şi, mai
mult, ca pedeapsă a judecăţii dumnezeieşti pentru păcatele trecutului27. Reprezintă
totodată o societate care îşi închide ochii în faţa propriilor mecanisme brutale de
oprimare şi care utilizează noua religie drept alibi pentru perpetuarea structurilor
existente ale puterii. Oare nu spune Sfântul Apostol tesalonicenilor vi ri<; ou OiAvt
vpyâţvoOai piftii voOivno (/ Tes 3, 10)? Toate cazurile de mizerie a străzii au un
numitor comun: inactivitate, incapacitate, trândăvie28. Reacţia Părintelui nu întârzie
să apară; ea apare impulsiv de la o omilie la alta: Ti tiv: iiâvtvţ aud âpyiaţ uvvoviat:
outivie and vauayim: outiviţ ano tiniaoufpim: outivp ano tiA oufa: outiin; ano mvtiurm:
outiviţ ano vâom: outiviq ano a)Aifţ mptoiâovtn?9. Apărarea săracilor ia în acelaşi
timp forma unei critici de ansamblu a societăţii care indică, tocmai în sensul contrar
percepţiilor epocii, pe criminalii şi pe responsabilii în faţa lui Dumnezeu la Judecata
ce va să vină. îl auzim pe Sfântul Ioan strigând de la amvon membrilor claselor
«Fremdsein» de acelaşi autor, Ibidem, p. 131 sq., care rămân din nefericire, ca în restul bibliografiei,
fără comentarii suplimentare.
26 A se vedea E. PATLAGEAN, Pauvrete economique, p. 185 sq. De asemenea W. SEYFARTH,
SozialeFragen der Spătromischen Kaiserzeit im Spiegel des Theodosianus, Berlin 1963, p. 123 sq.
27 A se vedea De Lazar., Conc. I, 10, PG 48, 976 sq. Pentru celelalte acuzaţii contra săracilor,
pasajele din In Ep. ad Rom., Horn. XXI, 4, PG 60, 607; In Ep. ad Heb., Horn. XI, 4, PG 63, 94; In Act. Ap.,
Horn. XLV, 3, PG 60, 320; In Ep. adPhil.,Hom. I, 5, PG 62,189, constituie începutul unei lungi liste.
28 A se vedea De eleem., 6,269. De asemenea In Matth., Horn. XXXV, 3, PG 57,409; In Ep. ad
Heb., Horn. XI, 3, PG 63,94.
29 «Aşadar ? Toţi au devenit săraci din pricina leneviei ? Nimeni din pricina unei nenorociri ?
Nimeni în urma unui verdict al curţii sau din cauza confiscărilor? Nimeni din cauza piedicilor şi
primejdiilor? Nimeni pentru că s-a îmbolnăvit ? Nimeni pentru un alt motiv ?» {In Ep. ad Heb., Ibidem,
4, 94). Nesiguranţa afacerilor omeneşti reprezintă, după Sfântul Ioan, factorul determinant al mişcării
retrograde, adică, trecerea de la o stare de confort sau de bogăţie la o stare de extremă sărăcie. Cf. In Ep.
I ad Cor., Horn. XXX, PG 61, 255; In Ep. ad Gal., Cap. VI, 1, PG 62. 673 sq. şi pentru aceeaşi idee
Sfântul Grigorie de Naz., In laud. Bas. Magn., 36, PG 36, 580B. Totuşi, menţiunea lui vooot; ca şi cauză
a căderii în cerşetorie trimite la pături sociale precise. Referitor la Simwiqpia mărturia paralelă a lui
Libanius se arată a fi încă o dată valabilă în ceea ce priveşte laconismul Sfântului Ioan: Or. XLV, 4.7.13;
Or. XXIX, 27 sq. A se vedea deopotrivă Sfântul Grigorie de Nyssa, Cont. usur., PG 46, 437B şi
cuvântarea Sfântului Ioan Gură de Aur din a patra sa omilie la Epistola către Tit (4, PG 62, 687).
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superioare: Ou yăp upei<; noime ioih; Aijoiă^; (...) ou yăp upeîţ noime rotx; fipaneraţ
nai rouţ; eniftou/ou<;, hoOănep tieleap auroTţ iov upeupov nponOevreţ uAouio\^.
Să admitem însă că toate aceste reproşuri sunt justificate. Omul - fie că este
prizonier, escroc sau tâlhar - nu are în calitate de fiinţă o valoare? Nu este un act de
cruzime să ceri dovezi şi atestate de bună purtare unei mâini care imploră? Este
totodată dezavantajos, căci tocmai această mână, în schimbul unei âproţ; sau a câţiva
olioAoi poate oferi împărăţia cerurilor31. într-o perioadă tardivă a apropierii Bisericii
de puterea imperială, amvonul bizantin este zguduit de radicalismul evangheliei,
care vede în grupurile stigmatizate şi păturile cele mai joase ale ierarhiei sociale,
întruparea divinului. Fărâmiţarea ideologiei clasei dominante romane marchează
npeofkia unep mv niO)X(7)V a Sfântului loan, care parcurge imensa sa operă. Hristos
străin (ţevoţ), Hristos înlănţuit (Seâepevoe), Hristos gol (fBfnvf), Hristos pribeag
{âĂqrqq) sau Hristos înfometat (hpmihiv) sunt expresii caracteristice creştinismului (
cf. Mt 25, 31-46) pe care Părintele le foloseşte în omiliile sale pentru plebs otiosa et
desidis a unui Ammien Marcelin sau pentru nippifV Pp/ioţ; («poporul trândav») al lui
Sinesius de Cyrene, care face referinţă cu dispreţ în discursul său De regno la clasele
sărace din Constantinopol, atribuindu-le un caracter satiric provenind din comedia
Viespile de Aristofan32.
30 «Voi înşivă, nu sunteţi voi cei care împingeţi spre hoţie? Oare nu voi fabricaţi criminalii şi
evadaţii, etalându-vă în faţa lor bogăţia ca momeală?» (In Ep. I ad Cor., Horn. XXI, 5, PG 61, 176). Cf.
In Joann., Horn. LX, 5 PG 59, 334; In Matth., Horn. XXXV, 3, PG 57, 409 et Hom. LVIII, 5, 574; In Ep.
I ad Thess., Hom. X, 3, PG 62, 458-459. tpoptpov Popa lui Hristos revine monoton în textele
hrisostomiene şi se combină cu cruzimea şi despotismul păturilor sociale superioare. Este reprezentativă
asimilarea bogatului cu tâlharul (sic), care scapă temporar de arestare şi de pedeapsă din partea
autorităţilor pentru fărădelegile săvârşite (De Laz., Conc. I, 12, PG 48, 980). în general: In Ep. I ad Cor.,
Ibidem, 6, 178-179; In Ep. ad Rom., Hom. XXI, 5, PG 60, 608; In Gen., Hom. XXII, 7, PG 53, 195; In
Matth., Hom. LXVI, 4, PG 58, 631. Mai multe referinţe ale iadului veşnic care aşteaptă sufletele
neiubitoare în opera Sfântului loan a se vedea E.F. BRUCK, «Kirchlich-soziales Erbrecht in
Byzanz/Johannes Chrysostomus und die Mazedonischen Kaiser», în Studi Riccobono III, Palermo 1933,
nota 78. p. 393.
31 A se vedea mai sus notele 27-28. Cf. pentru acest subiect familiar Sfântului loan Gură de Aur In
Matth., Hom. LII, 4, PG 58, 523 sq. şi Hom. LXXIX, 2, 719; In Ep. / ad Tim., Hom. XIV, 2, PG 62,
574; In Ep. ad Tit., Hom. VI, 2, PG 62, 697 sq.; In Gen., Hom. XX, 5, PG 53, 174; Depoenit., Hom. VII,
6, PG 49, 332-333 etc.
32 Dezvoltarea retorică a pasajului din Mt 25, 31-46 în opera Sfântului loan, exemplificată mai
sus, este expusă detailat de R. BRĂNDLE în studiul său omonim Matth., 25, 31-46 im JVerk des Johannes
Chrysostomus. Cât despre noile valori revoluţionare care provin, dimpreună cu protocreştinismul, din
lumea antică, lucrările lui G. THE1SSEN sunt de o valoare fundamentală. A se vedea de exemplu articolul
său «Mythos und Wertervolution im Urchristentum», în Revolution und Mvtlios, Ed. D. Harth-J.
Assmann, Frankfurt 1992, pp. 62-81 şi în special p. 70 cu bibliografie preponderentă. Asupra legăturii
viscerale a propovăduirii Sfântului loan Hrisostom cu morala şi eshatologia hristopaulină insistă pe bună
dreptate A.M. RlTTER, «Zvvischen ‘Gottesherrschaft’ und ‘einfachem Leben’ (Dio Chrysostomus,
Johannes Chrysostomus und das Problem einer Humanisierung der Gesellschaft)», Jahrbuch fur Antike
und Christentum 31 (1988), p. 143, contra punctelor de vedere care îl plasează pe Sfântul loan în mod
unilateral în rândul cino-stoicei «moralistische Popularphilosophie» a antichităţii. în afara acestui
caracter evanghelic, în vorbele ameninţătoare ale Părintelui la adresa bogaţilor A. PUECH, St
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***
Dar să lăsăm oraşul şi să ne îndreptăm atenţia spre zonele rurale ale Imperiului
Roman şi spre problemele locuitorilor acestora. Populaţia agricolă din provincie
purta cea mai mare povară a statului roman în materie de fiscalitate. Pe durata a
patruzeci de ani, de la domnia lui Constantin până la cea a lui Iulian, impozitele s-au
dublat cu scopul de a susţine noul sistem complex al autorităţilor administrative cu
privire la funcţiile publice şi militare, sistem introdus de tetrarhie3j. într-o epocă
agitată, aşa cum a fost cea a secolului IV, marcată de rebeliuni şi manevre militare la
frontieră împotriva barbarilor, contribuţiile excepţionale în natură sau în aur
reprezentau o povară suplimentară pusă pe umerii rusticani-Xox din Imperiu34. într-o
serie de omilii în Karâ MarOaTov; rostite în jurul anului 391 d. Hr. în perioada
matură a carierei sale sacerdotale, interesul Sfanţului Ioan vizează marile proprietăţi
agricole din jurul Antiohiei. Raportul de dependenţă dintre săracii arendaşi (yttopyoi)
şi proprietarul terenului pe care îl cultivă (6 rdv nypdv Kfhfifpnor) este legiferat de
numeroase hotărâri imperiale ale Imperiului de Jos; acest raport este prezentat în
termeni duri de către retorul creştin: felul în care proprietarii se poartă cu arendaşii
nu este deloc diferit de tratamentele aplicate animalelor - „ca şi cum ar fi catâri şi
măgari”, ca să folosim cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur35 - care muncesc fără
încetare pentru a satisface nevoile stăpânului lor. Chiar dacă recolta nu e bogată,
indiferent dacă pământul aduce sau nu roade, ei sunt obligaţi să dea marelui
proprietar iilmpaia, chit că rămân, după o iarnă grea petrecută în frig şi ploaie, cu
mâinile goale; mai mult decât atât, ei sunt îndatoraţi, hărţuiţi şi victime ale şantajelor
administratorului terenurilor atunci când întârzie să plătească, nenorocire de care se
tem chiar mai mult decât de foamete!36 Preţurile arbitrare impuse în cazul
schimbului de produse agricole agravează şi mai mult situaţia bieţilor ţărani. Sfântul
Ioan constată că datorită ostenelii şi sudorii ţăranilor, marii proprietari îşi umplu
Chrysostome et Ies mceurs de son temps, Paris 1891, p. 85, discerne asprimea vocii unui profet al
Vechiului Testament; acest punct de vedere poate fi întemeiat pe pasaje ca In Matth., Horn. LXXVIII, 3,
PG 58,779 şi In Ep. ad Rom., Hom. XVIII, 5, PG 60, 572. Mărturiile lui Ammian şi ale lui Sinesius
provin din operele lor Renim Gestarum Libri (XXVIII, 4, 28) şi De regno/Ad Arcadium. Imperatorem
(14, PG 66, 1092A). Ei ne amintesc celebra frază a lui Tacitus plebs sordida et circo ac theatris şueta
(Hist. I, 4, 3) care rezumă proasta consideraţie faţă de plebe în epoca romană. prOotov tirjpor din Imperiul
de Jos apare şi în opera lui Eunapius Vitae sophistorum et philosophorum VI, 2, 8 şi de asemenea, cu
mai multe adjectife calificative, în discursul lui Libanius adresat adunării antiohienilor (Or. XVI, 32 sq.).
33 Vezi Them., Or. VIII, citat de A. Piganiol, L'Empire Chretien (325-395), Paris 1972, p. 177.
34 în ceea ce priveşte consecinţele operaţiunilor militare asupra economiei rurale, a se vedea de
asemenea mărturia contemporană a lui Themistios, în discursul său panegiric pentru Quinquennalia de
Ouăle (Ibidem, 115a sq). Explicaţii şi elemente suplimentare sunt furnizate de E. Patlagean, Pauvrete
cconomique, p. 280 sq. şi A. Piganiol, L'Empire Chretien, p. 371 sq., unde găsim o expunere detaliată
asupra jugatio-capitatio agricol şi celelalte obligaţii în materie de fiscalitate în funcţie de grupele şi
castele din Imperiul de Jos.
35 în Matei. Om. LXI, 3, PG 58, 591.
36 Ibidem.
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„urciorurile nedreptăţii” {niOoi rijţ napavofriar), aruncându-le câţiva bănuţi de argint
în schimbul întregii recolte. în sfârşit, acceptarea unor împrumuturi cu dobândă
ridicată (50% din suma vărsată), pe care ţăranii sunt obligaţi să le semneze este un
alt exemplu al exploatării flagrante a omului de către om, deplânsă de Sfântul Ioan
Gură de Aur ca fiind o întoarcere a societăţii la impulsurile instinctive şi sălbatice
ale fiarelor naturii37.
Cu descrierea raporturilor dintre proprietar şi ţărani se încheie în omilia 61 a
comentariului Evangheliei după Matei, un lung discurs al Sfântului Ioan Gură de
Aur asupra „păcatelor publice (nonă ti//a//f/j//ara)” din Antiohia, în cadrul căruia
acesta critică celelalte grupuri profesionale ale populaţiei oraşului: ofiţerii armatei,
comercianţii şi meşteşugarii. De la amvon, el le condamnă mentalitatea şi le
enumeră păcatele, unul câte unul: aroganţă, duritate, viclenie şi multe altele38. Faptul
că lasă păcatele acelor himiiptYOi la sfârşit este absolut justificat, dacă privim mai
îndeaproape elementele de identitate ale fiecăruia. Marile terenuri agricole aparţin
familiilor de nobili din Antiohia, care deţin cele mai importante funcţii în poOĂi}
cetăţii, sau ocupă cele mai înalte poziţii din administraţia imperială. Este vorba de
curiales, de principales, de honorati şi de clarissimi potrivit nomenclaturii
protocolului roman . Deţinerea unei proprietăţi funciare, lăsată moştenire de la o
37 Ibidem, 3, 592. Cf, de asemenea, referirile la yrtopyoi. Paralelismul citat mai sus între presiunea
celui puternic asupra celui slab, şi violenţa instinctivă a fiarelor constituie un topos al retoricii
hrisostomiene, care nu lipseşte din nici o reexaminare teoretică a organizării vieţii sociale. Ceea ce îl
distinge pe om de celelalte animale, potrivit Sfanţului Ioan este constituirea autorităţilor şi legilor care
pătrund şi asigură npnviţ şi turaţia în tot spectrul vieţii sociale, până la componenta ei principală, adică
familia. Vezi In Gen., Serm. IV, 2, PG 54, 596; In Ep. Ad Rom., Horn. XXXIII, 1, PG 60, 615; De stat.,
Hom. VI, 1, PG 49, 82. în acest sens, observăm influenţele aristoteliene ale gândirii antiohianului nostru.
Cf. De exemplu Politica I, 1253a. 15 sq.: Touio yâp rtpdţ râ n/la (tio rofţ (hDpânon; ithov, td povov
âyaOou nai kakou hai timaiou hai tor n/luv aioOqotv t'xnr. n âr routrov konmia trotil oikiar nai no/tv.
Originalitatea concepţiilor teoretice ale Sfanţului Ioan în comparaţie cu precedenta tradiţie exegetică
asupra capitolului 13 din Epistola către Romani (1-7) e subliniată de J. Quasten, Patrology, voi. iii (The
Golden Age of Greek Patristic Literature), Utrecht, 1960, p. 444. O problematică interesantă asupra
acestui subiect poate fi găsită şi Ia S. Verosta, Johannes Chrysostomus-Staatsphilosoph und
Geschichtstheologe, Wien, 1960, p. 420 sq., care distinge deja în punctele de vedere ale Sfântului
Apostol Pavel din Epistola menţionată mai sus, un «christlich verstanden [n] Aristoteles» (o înţelegere
creştină a lui Aristotel).
8 îl auzim pe Sfântul Ioan Gură de Aur prezentând auditorilor acest discurs asupra „păcatelor
publice”, nu fără circumspecţii şi ezitări cauzate de teama eventualelor reacţii pe care le-ar fi putut provoca.
A se vedea In Matth., Ibidem, 1, 590: Stomp tixaykaîov imm\ frază care anunţă tema discursului, punând
accentul pe caracterul său inevitabil - deşi precauţiile privind reacţia auditorului vor fi repetate încă o dată
în cuvintele: ii/Mi pq âyavaktqottr, âvtinttpă rqv y/tdrrav toît; âpaprrivouotreic. (2, 590).
Traducerea greacă a titlurilor citate mai sus: fiou/rura/ sau no/.niuopiroi sau oi râ konâ
npniromr, nptdiot rifc nohtoţ, \rpqtp6im iapu/totarot, constituie o terminologie fixă, care variază puţin
la autorii perioadei respective. A se vedea o prezentare exhaustivă a acesteia, aparţinând lui P. Petit,
Libanius şi viaţa municipală, p. 30, bazată pe discursurile lui Libanius, principala noastră sursă de
informaţii asupra cercurilor parlamentare din Antiohia şi membrilor lor iluştri, principales sau nporor ai
adunării locale. Sunt aceeaşi oameni pe care Sfântul Ioan Hrisostom îi aminteşte în omiliile sale Despre
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generaţie la alta (narpâki anj/iara) constituie o trăsătură caracteristică pentru clasa
lor care o distinge de multe alte profesii „vulgare” şi profesii „de piaţă” ale
populaţiei, cele de negustori, muncitori, meşteşugari, armatori, ca să enumerăm doar
câteva °. Locului lor privilegiat în viaţa publică se adaugă statutul lor moral, despre
care vorbeşte Sfântul Ioan Gură de Aur în frazele introductive ale respectivului pasaj
şi pe care îl asociază conform concepţiei epocii, cu sursa lor de venit, pământul .
Dezvăluirea mai apoi a producerii suferinţei umane în .viopa de către nobili înlătură
ipocrita mască a dreptăţii pe care o poartă în cetate. Şi, o dată ce a început să
vorbească, Sfanţul Ioan Gură de Aur spune lucrurilor pe nume. Substantivele şi
epitetele care preced şi urmează detaliile descrierii situaţiei din zona rurală (('oponpoi
fiapfiiipm-. aanrjhia, uapavopia. raflaxioopoţ, Oiymitita - „cruditate mai mare decât
cea a barbarilor”, „viclenie”, „furt”, „nebunie”, „lipsă de compasiune”) şterg unul
câte unul trăsăturile morale pe baza cărora aristocraţia îşi construieşte conştiinţa de
sine şi excelenţa socială - pentru a enumera cele mai comune: bunătatea sufletească
(pryalotpuxia), evergetismul (rurpyima), omenia (tpilavQpoiuu), educaţia elenă
(naifcia) şi, în acest moment istoric precis în care ne situăm, sfârşitul secolului IV,
credinţa şi roorfir/a creştină42.
statui irjţ tupiriar w Knpâ'/(uo\ sau // mtpah,) rijţ nohtur menţionând pe lângă „bogăţiile lor imense” şi
puterea politică de care dispuneau (De stat., Hom. XIII, 2, PG 49, 138; Hom. XVII, 2, 174; Hom. XVIII,
4, 186). Se vorbeşte despre honorati - o elită a cetăţii, în număr limitat - ca despre /'(' unâwv şi
şi despre vin clarissimi (deputaţi care devin membri ai senatului imperial de la Roma = oi rv
ro% fhoihioir /uSokipourrrr sau iapupoi) respectiv în De stat., Hom. XVI, 3, PG 49, 165; In Matth.,
Hom. LVIII, 4, PG 58, 571 şi Adv. opp. vit. mon., Lib. III, 5, PG 47, 357. în general, în legătură cu
curiales cărora, în principiu, se adresează Sfântul Ioan, fără a preciza funcţiile şi gradele, vezi De Ann.,
Serm. III, 4, PG 54, 658; In Ep. Ad Rom., Hom. XXXIII, 2, PG 60, 617; In Matth., Hom. LXXXIII, 3,
PG 58,^749; In Joann., Hom. III, 5, PG 59,43 sq.
40 în ceea ce priveşte asimilarea cultivării pământului cu statutul economic şi ideologic al
aristocraţiei de la Roma, vezi P. Gamsey - R. Saller, The Roman Empire. Economy, Society and Cuiture,
tradus în germană de H.J. Maass, Hamburg, 1989, p. 65 sq. şi mai ales 68; G. Alflddy, Romische
Sozialgeschichte, traducere în greacă de A. Haniotis, Atena, 1988, p. 179, 192, 206 sq şi 333sq. Despre
grupul curiales-possessores din ultima perioadă romană: P. Petit, Libanius et la vie municipale, p. 32,
330 sq.; A. Piganiol, L 'Empire Chretien, p. 393; P. Ganghoffer, L'evolution des institutions municipales
en Occident et en Orient au Bas-Empire, Biblioteca de Istorie a Dreptului IX, Paris, 1963, p. 114 sq.
41 In Matth., Hom. LXI, PG 58, 3, 591A'JMtflouhuOt („) i/pitipour B<(koptv. rour Si] fioKouvrur mm
tiianmoripour; Fmt ouviioiv outoi; Oi mur âypour utjuruit vot, hai iov tino tqr yTjr Sptnopivor ni.oumv.
42 Săpăturile arheologice de la Daphne, din împrejurimile Antiohiei antice, au scos la iveală
mozaicul din vila unui nobil bogat, care reprezintă forma unei femei tinere care ridică cu mâna dreaptă o
ramură de palmier, lăsând în acelaşi timp să-i cadă pe jos monezi din aur. Această descoperire
arheologică, «ptyai.oipuxia de Yakto» constituie mărturia cea mai elocventă asupra continuităţii
idealului everghetic greco-roman în cetăţile Imperiului Oriental din perioada târzie, şi ilustrează un
concept - adică bunătatea sufletească (jnyaiotpuxia) - care, aşa cum se subliniază frecvent, este asociat
moralei clasei aristocratice încă din Etica Nicomahică a lui Aristotel (IV, 2, 1122a. 18 sq). Vezi despre
acest subiect D. Levi, Antioch Mosaic Pavements, voi. 2, Princeton N.J., 1947, p. 323 sq., la care face
trimitere R.L. Wilken, John Chrysostom and the Jews (Rhetoric and Reality in the Late 4th Century),
The Transformaţion of the Classical Heritage 4, Brekekey-Los Angeles, 1983, p. 18. Vezi, de asemenea,
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Problema agricolă pe care o abordează Sfanţul Ioan Gură de Aur este, cu
siguranţă, complexă şi se asociază, cum am spus deja, cu parametrii specifici
politicii regatului din Antichitatea târzie. în sistemul de colonie (.colonat), consolidat
de-a lungul secolului IV, KtKfiuu'voi tind de obicei să-i înlocuiască pe ţăranii care le
sunt dependenţi, potrivit principiului „solidarităţii fiscale”, aflat la baza întregii
legislaţii încă din perioada lui Diocleţian. Rolul lor de garant pentru contribuabili
faţă de administraţia supremă este întărit, după cum arată de exemplu un decret
imperial din anul 371 d.Hr., care desemnează, în mod explicit, proprietarul funciar
ca fiind responsabil de depunerea anuală a capitatio în locul ytwpyof*. Altfel spus,
presiunea provocată de creşterea impozitelor statului era exercitată mai întâi asupra
clasei kvkuhivvoi, pentru ca apoi aceştia să o transmită celor care le lucrau
pământurile. Expresia rrh'o/iara fiifaopi („îmi plătesc impozitele”) pe care o întâlnim
într-o serie din omiliile hora MaiOaiov, este expresia obiecţiei, nu a arendaşilor de
la ţară, ci a stăpânilor lor bogaţi, împotriva îndemnurilor Sfanţului Ioan Gură de Aur
la milostenie şi la împărţirea profiturilor cu cei săraci44. Informaţia adiţională,
potrivit căreia nliopaia faţă de stat trebuie vărsate „indiferent dacă pământul aduce
sau nu roade”45, arată că raportul de dependenţă dintre proprietar şi ţăran se repetă la
toate nivelurile ierarhice din perioada târzie46. în plus, exproprierea avutului obştesc
această ultimă lucrare (p. 20) în legătură cu idealul educaţiei clasice (natStia) apreciată în egală măsură,
indiferent de credinţele lor religioase de creştini şi de păgânii din straturile superioare ale societăţii.
Despre acelaşi subiect vezi de asemenea A.J. Festugere, Antioche paîenne et chretienne, p. 221 sq. Şi
T.A. Kopecek, „The Fathers and Civic Patriotism”, în Church Histoiy 43 (1974), p. 293 şi 299 sq. cu
trimiteri la Părinţii Bisericii. Celelalte caracteristici ale profilului moral sunt enumerate de către A.
Natali, Christianisme et cite a Antioche a la fin du IV siecle d apres Jean Chrysostome, în Jean
Chrysostome et Augustin (Actes de Coiloque de Chantilly), ed. Ch. Kannengiesser cu trimiteri la un
pasaj din tinereţea Sfântului Ioan Gură de Aur, la fel de ostil faţă de clasa nohuuoprvot.
43 Vezi, în legătură cu acest subiect P. Lemerle, „Esquisse pour une histoire agraire de Bizance:
Ies sources et Ies problemes”, în Revue Historique 219 (1958), p. 37 şi 44 sq.: E. Patlagean, Pauvrete
economique, p. 284 cu o bibliografie completă.
44 Vezi In Matth., Hom. LXVI, 4, PG 58, 631.
45 Ibidem.
46 Atacurile lansate împotriva durităţii fiscalităţii imperiale alternează şi în Omilia 66 despre
Evanghelia după Matei cu îndemnurile Sf. Ioan adresate către KFKUipn'oi, la milostenie, u/mpaia după
cum spune el, lui Dumnezeu/ hai yâp qprpor tiv 6 HaoT/.ruţ outoţ (adică împăratul Ceresc faţă de
împăratul Pământesc) ous îtxosr oot wix; Ananouviaţ, AM tKovra fiou/nai sataOrhm. săi nafă /t/spov
S(uafki)f/r Srxtat. săv Aitopii v Stă noM.ou iod xpoivu sauiOfp. ou satamiyvi iov oua fsona (5, 631).
Pentru o juxtapunere dialectică similară a /ap/IAi/mjpita AvAystK nai oipifi/Jiiv/Xm Dumnezeu care nu
cere „contribuţii” decât atunci când pământul aduce roade, vezi ibid, 4-632. întârzierea sau vărsarea
acestora în sume mici se opune practicilor fiscale ale officiales regali cum este un anume Tisamen, de
exemplu, pe care îl întâlnim într-un discurs a lui Libanius (Or. XXXIII, 19; cf. Ep. 1351, Alexandro).
Costul suplimentar, plătit pentru transportul produselor agricole către casa de bani a statului, arca
praefectoria sau lichidarea acestora în monezi, permiţând proprietarilor funciari să verse impozitul,
constituie alte două aspecte ale fiscalităţii imperiale pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le menţionează
pentru a sublinia delimitarea care există între mecanismele de reprimare ale statului şi ambianţa din
împărăţia cerurilor: Ous mur rvtauOa ăouxxu ptoOdv r/p pnasopiâi^ t&v tJotptpopvuov. ouk mur iviauOa
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din oraşe de către împăraţi, avut care constituia o sursă importantă de venit pentru
consilierii lor (huovpyiai) pentru punerea în practică a lucrărilor publice pe care se
angajează să le susţină financiar în cadrul administraţiei locale (fiovhomî), astfel,
exproprierea bunurilor publice din oraşe şi pierderea în dinamism uman o dată cu
plecarea a numeroşi membri ai consiliului către noi posturi şi către Senatul de la
Constantinopol, a provocat instabilitate şi perturbări în rândurile aristocraţiei
tradiţionale, precum şi nevoia reducerii cheltuielilor şi a exploatării, prin toate
mijloacele, a surselor care-i ofereau forţă şi putere socială47. Din acest punct de
vedere, regimul vicios al domeniilor agricole poate fi considerat o reacţie „normală”
a clasei privilegiate, în efortul ei de a-şi apăra drepturile dobândite, prin exercitarea uneori abuzul - supremaţiei şi puterii care îi erau acordate de lege. După părerea
noastră, intervenţia substanţială a Sfanţului Ioan vizează acest aspect, urmărind, prin
perspectiva teologică pe care o propune48 să rupă lanţul de violenţă răspândit în
întreaga societate, cu precădere în straturile inferioare. Să ne întoarcem din nou la
omilia 61 despre Evanghelia după Matei, care ne oferă, pe lângă critică, un exemplu
concret al felului în care religia creştină determină raporturile şi rolurile indivizilor
în viaţa politică49.
KaprJv iţapyvpiţowar. .1 v Karafkttnţ aură. auioţ aură /i/mriO/fo/i tir iov oupavov o Amnotqr (In Matth.,
Ibidem, 5, 631). Despre impozitarea marilor proprietăţi, vezi de asemenea Adv. opp. vil. mon., Lib. III, 16,
PG 47,377; In Ep. Ad Phil. Hom. IX, 4, PG 62,250 sq.; In Ep. II ad Cor., Hom. XVII, 3, PG 61, 5521).
Vezi P. Ganghoffer, L evolution des institutions, p. 135 sq.; P. Petit, Libanius et la vie
municipale, p. 339 sq., şi cu intonaţii dramatice asupra „aspectului mizerabil al cetăţilor”, A. Piganiol, L
Empire Chretien, p. 392.
48 Vezi nota următoare.
49 în perioada 389-392 d. Hr., perioada rostirii omiliilor harâ MatOaîov, Libanius adresează
împăratului Teodosie celebrul discurs De patrociniis, care reflectă ambianţa din xtopa Antiohiei,
asemănătoare celei pe care am descris-o mai sus (Or. XLVII, 11 sq.). Aceiaşi protagonişti ai dramei care
se derulează în De patrociniis, şi anume otpanuiai hthttjpnv/ şi yttopyoi. apar de asemenea şi în omilia
Sf. Ioan Gură de Aur, deşi intervenţia celor dintâi în raporturile tensionate dintre celelalte două grupuri
nu este menţionată expressis verbis de către acesta. Reproşul pe care-1 face în legătură cu
comportamentul ostil faţă de cei ce fug oh; tir, hprva către ei (In Matth., Hom. LXI, 2, PG 58, 590) este
confirmat de mărturia lui Libanius cu privire la npootaoia pe care sărmanii agricultori o caută în
persoana puternicului conducător al legiunilor (otpanjyor), pentru a face faţă exigenţelor necruţătoare ale
marelui proprietar funciar (Or. XLVII, 13 sq.). Informaţia suplimentară furnizată de Sf. Ioan Gură de
Aur, potrivit căreia intervenţia militarului este cerută de oamenii urmăriţi în justiţie: rouţ binar, fxovtaţ
(Ibidem) şi referirea la datoriile şi îndatoririle ţăranilor faţă de stăpânul lor (idem., 3, 591) schiţează în
linii mari scena pe care o cunoaştem în detaliu din discursul lui Libanius, care a fost el însuşi reclamant
în calitate de ktktqpivoţ împotriva muncitorilor evrei de pe pământul său (Or. XVII, 13 sq.). Alte
coincidenţe între cele două texte arată că în omilia Sf. Ioan Gură de Aur despre fiară MarOaîov sunt
abordate subiecte „arzătoare” din viaţa cetăţii, al căror ecou ajunge până la palatul imperial din
Constantinopol. Pentru mai multe detalii, vezi introducerea lui L. Harmand, Libanius: Discours sur Ies
patronages, text tradus, adnotat şi comentat, Paris 1955. Cu privire la statutul jrtopyoidescris de Sf. Ioan
Gură de Aur, aş folosi reuşita caracterizare făcută de L. Harmand la adresa muncitorilor evrei ai lui
Libanius: „chiar dacă încă nu erau colonişti, tindeau să devină” (Libanius: Discours sur Ies patronages,
p. 139) sau pe cea asemănătoare a lui P. Petit: Tributarii sub patrocinio din monografia lui, Libanius et
la vie municipale, p. 375. Este vorba despre un subiect istoric subtil, strâns legat de colonatul proto-
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Denunţarea proprietarilor funciari de către Sfanţul Ioan este asociată cu
interpretarea parabolei lui Iisus despre cei zece mii de talanţi şi cei o sută de dinari,
relatată în Matei 18, 23-35. Ordinea obişnuită a omiliilor Sfanţului Ioan Gură de
Aur, o primă parte exegetică şi o a doua moral-încurajatoare, se schimbă aici, căci
cele două se amestecă. Lectura primelor rânduri din fragmentul din Evanghelie
{Matei 18, 23 şi următoarele) este întreruptă de enumerarea binefacerilor făcute de
Dumnezeu omului50, urmată de discursul pentru KO/t-â â/urpr/j/iara din cetate,
menţionat mai sus. Sfanţul Ioan Gură de Aur urmăreşte în primul rând să pună
accentul pe „datoria” pe care fiecare om o are faţă de Dumnezeu pentru binefacerile
Sale, parcurgând pe rând toate etapele istoriei Iconomiei divine: crearea, mai întâi, a
omului de către pq oi\ adică darul vieţii pe care i l-a făcut în locul precedentei nonexistenţe51; sufletul raţional care îl distinge de celelalte creaturi ale pământului şi
care îi permite să le supună pe acestea din urmă, pentru a-şi urmări scopurile;
deosebirea dintre cele două sexe, Eva fiind creată, după cum spune Sf. Ioan Gură de
Aur citând Sfânta Scriptură, pentru a fi /hifOdo lui Adam; şi, în fine, paradisul naturii,
în care omul a fost lăsat să trăiască, cerul, marea, pământul, aerul, animalele,
plantele - „totul a fost creat pentru noi!”, spune Sf. Ioan credincioşilor de la
înălţimea amvonului52. După căderea şi deriva rasei umane, Dumnezeu şi-a trimis
Fiul, oferind, o dată cu El, alte bunătăţi: „Ne-a deschis”, continuă el, „cerul, ne-a
arătat din nou paradisul. Ne-a primit ca pe propriii lui fii, ne-a dăruit botezul pentru a
şterge vechile păcate. A abolit pedepsele, ne-a întins mâna, a revărsat pe Duhul Sfânt
în inimile noastre, ne-a lăsat moştenire Biserica (flao/Âtia)53. Cadrul teologic pentru
analiza vieţii publice a fost introdus atunci de către Sfântul Ioan Gură de Aur;
întrebări retorice adresate auditorului îi atrag atenţia asupra acesteia . Revenirea la
bivuacurile de legionari, la corporaţiile cetăţii şi, în fine, la marile proprietăţi
funciare în comentariul Evangheliei lui Matei creează paralelisme subînţelese între
actualitatea politică şi personajele parabolei lui Iisus, subliniate mereu: în faţa atâtor
binefaceri din partea lui Dumnezeu, bogatul seamănă cu sclavul din Evanghelie care,
odată ce stăpânul lui i-a iertat datoria de zece mii de talanţi, şi-a ruinat şi trimis la
închisoare prietenul din cauza unei sume de o sută de dinari. ĂKOUoaic oi vnrp
bizantin, asupra căruia, punctele de vedere, teoriile contradictorii, semnele de întrebare şi aspectele
problematice au făcut subiectul a nenumărate studii. Pentru un ghid de bază despre acest subiect, vezi J.
Martin, Spătantikite und Volkerwanderung, Oldenbourg Grundriss der Geschichte 4, Miiuchen, 1995, p.
179 sq. Mai ales pentru pasajul Sf. Ioan Gură de Aur vezi de asemenea M.l. Rostovtzeff, The Social and
Economic History ofthe Roman Empire, tradus în franceză de O. Demange, Paris, 1988, p. 199 şi nota 23.
50 In Matth., Horn. LXI, 1-2, PG 58, 590.
51 Ibidem, 1, 590.
52 Ibidem.
53 Ibidem, 2, 590.
54 Ti oui: pun rooauia aai (q/iunuia âyaOn năţ qpâţ SianrTodni rxpqir apa ri und ixâorqv
âniOvifoKopt v rqv qpipav unrp rod ovioţ qjinţ ipT/.ouvioţ, ifyrivivprvâr rqv âf/av. pâ/.?.or Si ro no'/j.oorov
"K oqteiA/fţ himi/Oqp/ r,... {Ibidem).
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xprjfiâiwv mura noioum.ţ (...) ânouoarf oi nho\imai - „pe voi vă privesc aceste
cuvinte”, strigă retorul, continuând lectura pasajului în Biserică55.
***
Dar să trecem la concluziile comunicării noastre. Analiza pasajelor aparţinând
Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care am încercat să o facem folosindu-ne de
cercetarea istorică, ne conduce, după părerea mea, la o concluzie importantă: când
Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre bogaţi şi săraci, nu vorbeşte vag, nici nu
exprimă doar o listă de dorinţe privind felul în care ar trebui să coabiteze diverse
straturi sociale. Dimpotrivă, el ridică probleme care privesc opinia publică şi fac
obiectul actualităţii politice a vremii. Una dintre problemele actuale asupra căreia
insistă Sfântul este, după cum am văzut, exodul rural din provinciile orientale ale
Imperiului din secolul IV, şi creşterea populaţiei urbane cu un grup de săraci
subutilizaţi trăind la marginea societăţii sau orientaţi spre delincvenţă şi
criminalitate56; o altă problemă, exploatarea umană de către un singur om pe marile
proprietăţi funciare, în timp ce proprietarii pun pe spatele ţăranilor care li se supun
povara taxelor pe care trebuie să ie plătească la stat5". O altă serie de teme, care ar fi
constituit marile titluri ale ziarelor de azi, apare în lectura omiliilor Sfântului Ioan
Gură de Aur: creşterea artificială a preţurilor în comerţ; împrumutul excesiv şi
dobânzile exagerate, dispunerea unei „protecţii” împotriva a numeroşi ofiţeri
puternici din armată sau corupţia judecătorilor cu scopul de a le influenţa deciziile .
Pe fundalul acestor probleme care afectează societatea Antichităţii târzii,
asemănătoare cu a noastră, Sfântul Ioan interpretează Noul Testament de la amvon.
După cum reiese clar în Omilia 61 a comentariului Evangheliei după Matei, opera de
exegeză a Sfântului are ca scop, în afara zidirii duhovniceşti a credincioşilor, o
intervenţie dinamică în aspectele comune şi comentariul, dintr-un punct de vedere al
eticii creştine, a unor teme importante ale actualităţii prezente în mintea şi pe buzele
tuturor. Tot aici situăm punctul în care teologia începe să se amestece cu politica în
omiliile hrisostomiene. Nu încape nici o îndoială că interesul Sfântului pentru
politică nu decurge din dorinţa de a respinge rolul său de păstor al sufletelor şi de a
55 Vezi Ibidem, 4, 593 şi nota 28, aceeaşi pagină, în Patrologia Graeca pentru versiunea codului
pe care l-am folosit. Aceeaşi sensibilitate pentru problemele vieţii publice se regăseşte şi la alţi Părinţi ai
Bisericii, ca de pildă Teodoret din Cyr, Hist. Relig., Cap. XIV (Maisymas), PG 82, 1413BC; Ep. XLII
(Constantio praefecto), PG 83, 1220BC şi Ep. XLIII (Pulceriae augustae), 1220D-1221A; Gregoire
Naz., Ep. CXLI-CXLII (Olympio), PG 37, 240A-244C [T.A. Kopecek, The Cappadocian Falhers, p. 297];
Basile de Ces., Ep. LXXXIV-LXXVI (Martiniano, Aburgio, Sophronio magistro), PG 32,444B-452B.
56 Vezi mai sus, p. 7-9.
57 Vezi mai sus, p. 10 sq.
58 In Ep. II ad Cor., Horn. XVI, 7-8, PG 61, 522; In Ep. I ad Cor., Hom. XIII, 5, PG 61, 114 şi
Hom. XXXIX, 7-8, 343 sq.; In Matth., Hom. LVI, 5-6, PG 58, 556 sq.; Hom. LVIII, 5, 573-574 şi Hom.
LXVI, 2, 590; Quod nem. Laed. Nisi a se ipso, 1, PG 52, 461; De proph. obsc.. Hom. II, PG 56, 183. A
se vedea de asemenea, In Ep. II ad Cor., Hom. XV, 5, PG 61, 509 sq.
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revendica o parte din puterea laică59. „Papocezarismul” este un alt termen care nu e
potrivit descrierii caracterului intervenţiei Sfanţului loan Gură de Aur în aspectele
vieţii publice. De fapt ambiţia lui a fost să răstoarne scara valorilor de atunci,
formând o nouă etică publică, care reglează raporturile umane în toate aspectele
vieţii sociale, potrivit preceptelor evanghelice. Percepţia care domină astăzi într-o
mare parte a lumii occidentale, potrivit căreia religia aparţine sferei private a vieţii
fiecărui individ şi nu trebuie să se confunde cu caracterul lui de cetăţean al statului,
este diametral opusă celei a Sfanţului loan Gură de Aur. Pentru el, adevărul
Creştinismului se confirmă în confuzia pieţei, prin puterea lui de a domina interesele
economice personale şi de a pune înainte de toate binele comun, prin schimbări
profunde în sistemul de redistribuire a bogăţiei sociale. Iubirea {âfâmft nu are limite
şi nu poate fi închisă în sfera privată a vieţii nimănui, potrivit Sfanţului loan. Este o
Lege a lui Dumnezeu şi trebuie să constituie primul principiu al constituirii statale.
Interpretarea dată de Sfântul loan Gură de Aur imnului iubirii Sfântului Apostol
Pavel în prima sa Epistolă către Corinteni (13, 1-13), căreia i-am consacrat
comunicarea precedentă60, indică felul în care el înţelege raportul dintre teologie şi
politică sau dintre Biserică şi Stat, aşa cum se exprimă el cel mai adesea.
In sfârşit, este important să remarcăm că, în ciuda faptului că Sfântul loan Gură
de Aur îşi întoarce mereu privirea către sfârşitul veacurilor şi ne aminteşte în
predicile sale cât de puţin de importantă este viaţa aceasta faţă de cea a „veacului ce
va să vină”, el exprimă o viziune, în multe locuri din omiliile sale, privind o
schimbare a structurilor sociale sub influenţa Evangheliei. De exemplu, în opera lui
din tinereţe Adversus oppugnatores vitae monasticae, el susţine cu tărie că, dacă
descendenţii familiei aristocratice din Antiohia şi-ar petrece un anumit număr din
anii de studii în chiliile călugărilor, pentru a se hrăni din principiile creştinismului
înainte de a ajunge la conducerea oraşului, atunci împărăţia cerească (oâpavioţ
nohmd) ar veni imediat pe pământ, iar tristeţea, lacrimile şi lamentaţiile ar dispărea
din viaţa oamenilor61. De asemenea, propunerea sa privind proprietatea comună
asupra bunurilor, pe care o exprimă credincioşilor de-a lungul episcopatului său de la
Constantinopol, este binecunoscută, nemaifiind nevoie să mai insistăm asupra ei62.
59 Vezi mai ales In ep. II ad Cor., Hom XV, 3, PG 61, 507 sq.; In Ep. Iad Tit., Horn. II, 2, PG 62,
6672; In Ep. I ad Thess., Hom. X, 1, PG 62,455 sq.; Eclog. de imp. şi potest., PG 63, 697 şi eseul nostru
“Johannes Chrysostomus iiber das Imperium Romanum” (Studie zum politischen Denken der Alten
Kirche), texte şi studii în History ofTheology 10, Mandelbachtal-Cambridge, 2005, p. 59-61.
„Iubirea politică: interpretarea versetului I Cor 13, 13 de loan Hrisostom” în cadrul primului
congres internaţional Sfântul Pavel şi Corintul (1950 ani de la alcătuirea celor două epistole ale lui
Pavel către Corinteni) care are loc la Corint între 23-25 septembrie 2007.
61 Adv.opp.vit.mon., Lib. III, 18-19, PG 60, 96-97 şi Th. Sommerlad, Das Wirtschaftsprogramm
der Kirche des Mittelalters (Ein Beitrag zur Geschichte der Nationaldkonomie und zur
Wirtschsftsgeschichte des ausgehenden Alterums), Leipzig, 1903, p. 150 sq.; A.M. Ritter, „Zwischen
Gottesherschaft und einfachem Leben”, p. 135 sq.
62 Vezi In Act. Apost., Hom. XI, 3, PG 60, 96-97 et TH. SOMMERLAD, Das Wirtschaftsprogramm
der Kirche des Mittelalters (Ein Beitrag zur Geschichte der Nationaldkonomie und zur Wirtschsfts-
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Anul acesta, la 1600 de ani de la moartea martirului la Comana Pontică în Pontul
Euxin, a onorat în figura Sfanţului Ioan Gură de Aur pe sfanţul, pe martirul, pe
păstorul de suflete, dar şi pe marele vizionar care a plătit cu viaţa atitudinea
inconciliabilă faţă de autorităţi şi credinţa potrivit căreia creştinismul reprezintă o
forţă de transformare în societate.
Traducere din limba franceză
Asist. Drd. Maria Otilia Oprea şi Asist Drd. Emilia Vaida

Theology and Politics in St John Chrysostom ’s Works. In this paper, we
attempt to analyze selected excerpts from the corpus chrysostomicum with the
assistance of ancient historical research. The current character of the issues
Chrysostom usually raises from the pulpit is the first and foremost conclusion of our
analysis. It is explicit from the 6JSI homily of his commentaty to the Gospel of
Matthew that the father's homiletic work -apart from the spiritual molding of the
faithful- also aims at a dynamic intervention in public affairs and at a criticism,
from the viewpoint of Christian ethics, on hot topics of evetyday life found in
eveiybody’s mind. This is exactly where theology starts mingling with politics in
Chrysostom ’s homilies. Undoubtedly, the father ’s interest in politics does not derive
from his deşire to denounce the role of the shepherd of souls and to claim his right
to secular power. Moreover, “caesaropapism ” is unsuitable a term to describe the
character of St. John ’s attempted intervention in public affairs. His ambition is to
overturn the established hierarchy of values, to create a new public ethos that
regulates people ’s relations in the entire spectmm of social life, according to the
Gospel ’s principles.

geschichte des ausgehenden Altertums), Leipzig 1903, p. 150 sq.; A.M. RITTER, «Zwischen ‘Gottesherrschaft’ und ‘einfachem Leben’», p. 135 sq.
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III. A TREIA ADUNARE ECUMENICĂ
EUROPEANĂ
SIBIU, 4-9 SEPTEMBRIE 2007

Cuvânt introductiv: Datoria noastră în ce priveşte
A Treia Adunare Ecumenică Europeană
Ne aflăm la scurt timp după desfăşurarea la Sibiu a AEE3 - aşa cum adesea s-a
subliniat pe bună dreptate - primul mare eveniment ecumenic european al mileniului
al treilea şi cel mai mare eveniment ecumenic organizat vreodată în România. Lucră
rile Adunării au decurs inclusiv din punct de vedere organizatoric foarte-bine, lucru
care ne-a interesat pe noi în mod cu totul aparte în calitate de gazde. Aceasta nu este
numai părerea noastră, a celor care am trudit la organizare, ci şi a marii majorităţi a
delegaţilor, aşa cum cu bucurie ne-a mărturisit în repetate rânduri Venerabilul Colin
Williams, Secretarul General al Conferinţei Bisericilor Europene, bazându-se pe
ecourile primite de la şefii delegaţiilor, dar şi direct de la participanţi. Acest lucru
rezultă şi din numeroasele scrisori de mulţumire pe care le primim mereu de la fraţii
noştri ierarhi ortodocşi, dar şi de la numeroşi participanţi la AEE3 de diferite confe
siuni şi nivele ierarhice. Acest lucru nu poate decât să ne bucure, căci mulţumirea
oaspeţilor noştri este şi mulţumirea noastră. Succesul organizatoric al Adunării este
încununarea unei munci colosale depuse de toate Bisericile din Sibiu membre ale
Conferinţei Bisericilor Europene şi Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene
prin responsabilii lor direcţi. Tuturor le mulţumesc în mod deosebit! A fost un exa
men organizatoric pe care Biserica Ortodoxă Română, celelalte Biserici, precum şi
autorităţile de stat locale şi centrale l-au trecut cu rezultate foarte buhe. Am dove
dit Europei şi întregii lumi că suntem capabili să organizăm la noi evenimente de
mare anvergură.
Noi, în calitate de întâistătător al Arhiepiscopiei Sibiului şi al Mitropoliei Ar
dealului, adică de reprezentant local al Bisericii majoritare, am fost întotdeauna per
cepuţi de către instituţiile organizatoare - Conferinţa Bisericilor Europene şi Consi
liul Conferinţelor Episcopale Europene - dar şi de către întâi stătătorii locali ai celor
lalte Biserici co-organizatoare, drept gazda principală a AEE3. Am acceptat cu
onoare şi responsabilitate în acelaşi timp acest statut. Roadele acestui succes recu
noscut de către toţi însă dorim să le împărţim cu fraţii noştri din toate Bisericile par
ticipante. Ţin să mulţumesc în mod cu totul deosebit fratelui nostru, Excelenţa Sa
Dr. Christoph Klein, Episcopul Bisericii Evanghelice A. B. din România, pentru
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colaborarea deosebită pe care am avut-o, vreme de douăzeci şi una de luni, cât a
durat oficial această pregătire a Adunării Ecuemenice. A fost o fructuoasă colaborare
în perfect acord cu bunele relaţii de secole dintre Arhiepiscopia Sibiului şi Episcopia
Evanghelică, ambele cu sediul în acelaşi oraş, acum Capitală Culturală Europeană,
Sibiul. De asemenea au jucat un rol important bunele relaţii personale pe care le
avem cu Excelenţa Sa încă de pe vremea când eram membri ai comunităţii teologice
academice sibiene în calitate de profesori.
In ceea ce ne priveşte, nu considerăm că s-a încheiat misiunea noastră legată
de AEE3. Acum avem datoria de a face cunoscut Bisericii Ortodoxe Române,
opiniei publice în general, ceea ce s-a discutat la Sibiu în cadrul Adunării. Din
păcate AEE3 nu a putut fi concepută ca un eveniment public, la care să participe
un număr mare de teologi, preoţi şi credincioşi români, fapt pentru care documen
tele AEE3 trebuiesc popularizate în această perioadă de după desfăşurarea AEE3.
Unul din primii paşi importanţi în acest sens este realizat de Revista Teologică de
la Sibiu, care, în acest prim număr de după desfăşurarea Adunării, şi-a propus să
publice un raport detaliat al programului AEE3, precum şi traducerea principalelor
texte, ale mesajelor de salut, conferinţelor, a unor rapoarte finale şi a mesajului
final general al acestei Adunări. Noi binecuvântăm această iniţiativă, mulţumind
totodată tuturor celor care s-au străduit să traducă într-un timp destul de scurt cele
mai importante documente ale AEE3.
Prin aceasta nu considerăm că misiunea noastră de popularizare a AEE3 s-a în
cheiat. Nădăjduim că teologii noştri, în special sibieni, specialişti în mişcarea ecu
menică, vor studia şi aprofunda, în anii ce urmează, textele şi documentele AEE3.
Mai mult, ne dorim ca ele să-şi găsească o receptare practică în relaţiile cotidiene
dintre Bisericile creştine din Europa.
f Dr. Laurenţiu Streza,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Cronica evenimentelor

Despre pregătirea AEE3, atât Revista Teologică cât şi Telegraful Român au in
format cititorii în mod regulat. Procesul de pregătire precum şi desfăşurarea lucrări
lor în sine au fost de asemenea destul de bine mediatizate în România prin interme
diul presei bisericeşti şi laice, centrale sau locale, precum şi prin alte mijloace massmedia. Această cronică are scopul de a prezenta, în mod detaliat, cum s-au desfăşu
rat efectiv lucrările AEE3. în ceea ce priveşte mesajele de salut, discursurile şi luări
le de poziţie, vom face permanent trimiteri la documentele publicate în acest număr
al Revistei Teologice.
Este de la sine înţeles că ultimele două săptămâni au implicat mobilizări de ex
cepţie din partea tuturor organizatorilor. La mijlocul lui august au sosit la Sibiu,
Doamna Beate Fargerli, Secretara Adunării din partea Conferinţei Bisericilor Euro
pene (CBE) şi Domnul Thierry Bonaventura, Secretar al Adunării din partea Consi
liului Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE). împreună cu reprezentanţii locali,
cei doi au definitivat ultimele pregătiri. A fost corectat şi dat la tipar Ghidul Adună
rii, o broşură care cuprindea programul detaliat şi o serie de informaţii practice şi
organizatorice, care a fost mai târziu înmânat fiecărui delegat AEE3. De asemenea a
fost tipărită o carte de cântări special concepută pentru această Adunare, precum şi
foi colante cu fiecare rugăciune ce urma a fi ţinută dimineaţa şi la amiază în plenul
Adunării. Toate aceste tipărituri au fost executate înainte de începerea efectivă a
Adunării, cu profesionalism şi punctualitate deosebite, de către Editura Andreiană a
Arhiepiscopiei Sibiului.
Programul AEE3 a fost definitivat cu câteva luni înainte şi a fost conceput, în
linii mari, după cum urmează: o deschidere festivă în Piaţa Mare a Sibiului în seara
de 4 septembrie; câte o plenară în fiecare zi de 5, 6, şi 7 septembrie şi două plenare
în ziua de 8 septembrie. Plenarele au fost moderate de câte un moderator CBE şi
unul CCEE. Plenara din ziua de 5 septembrie a avut, în prima ei parte, forma unei
deschideri oficiale. în fiecare dimineaţă, înainte de începerea fiecărei plenare a avut
loc o rugăciune ecumenică urmată de citirea unui text biblic şi o meditaţie pe margi
nea acestuia. Plenarele au avut în centrul lor dezbaterea unei subteme a AEE3, după
cum urmează:
- 5 septembrie, Lumina lui Hristos şi Biserica: Unitatea, Spiritualitatea, Mărturia;
- 6 septembrie, Lumina lui Hristos şi Europa: Europa, Religiile şi Migraţia;
- 7 septembrie, Lumina lui Hristos şi lumea: Creaţia, Pacea şi Dreptatea.
Tot programul de dimineaţă a avut loc în Pavilionul multifuncţional special
amenajat de Primăria Sibiului pentru marile evenimente din cadrul programului
Sibiu - Capitală Culturală Europeană 2007. Pavilionul multifuncţional a fost special
pregătit cu câteva zile înainte pentru plenarele şi unele forumuri ale AEE3. Astfel pe
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tot parcursul Adunării, pe scenă s-au aflat o lumânare de mari dimensiuni, care a ars
şi la Adunările precedente de la Basel şi Graz; o Sfântă Scriptură (printr-un fericit
concurs de împrejurări a fost adus un exemplar al Bibliei jubiliare de la 1688, prima
ediţie integrală a Sfintei Scripturi în limba română); o frumoasă icoană pe sticlă
lucrată în atelierul de pictură al Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus,
reprezentând scena „Deisis” (Mântuitorul aşezat pe tronul de judecată, încadrat de
Sfânta Sa Maică şi Sfântul Ioan Botezătorul), şi o Sfântă Cruce din lemn, toate
dorindu-se a fi simboluri creştine comune tuturor confesiunilor.
După-amiază, delegaţii au avut posibilitatea de a alege să participe la unul din cele
trei forumuri desfăşurate în paralel în trei locaţii diferite: pavilionul mulţi funcţional, Casa
de Cultură a Sindicatelor şi Catedrala evanghelică. în pauza de amiază, precum şi seara
delegaţii au avut posibilitatea de a participa la anumite Hearings, la Agora, sau să asiste
la diferite programe culturale din cadrul „Sibiu 2007” sau special organizate cu ocazia
acestui eveniment. Rugăciunile de seară au fost oficiate confesional în bisericile din
Sibiu, adică delegaţii au avut posibilitatea de a participa la slujbele comunităţilor locale.
Prin Hearings în cadrul AEE3 s-a înţeles organizarea unor grupuri de discuţii,
de regulă pe grupuri de limbă, pe marginea unor teme sau subteme ale AEE3. Aces
tea au fost organizate în afara programului oficial al AEE3 de către diferite grupuri
de iniţiativă, instituţii etc., în zilele de 5, 6, 7 şi 8 septembrie între orele 13-15,30 şi
seara. Majoritatea acestor Hearings s-au desfăşurat în Facultatea de Teologie „An
drei Şaguna” din Sibiu.
Prin Agora în cadrul AEE3 s-a înţeles organizarea de diferite standuri, proiecţii
video, prezentări în diferite moduri a unor Biserici, organizaţii sau instituţii ecume
nice realizate de către reprezentanţi ai acestora în spaţiul pus special la dispoziţie de
către organizatori în acest scop în holul mare al Casei Sindicatelor. Agora a fost
deschisă în ziua de 4 septembrie, între orele 15-18,30; între 5-8 septembrie între 1517 şi 20,30-22,00. Cele mai importante standuri au fost prezentate de Grupul ecolo
gic comun CBE - CCEE, Grupul asociat de tineri CBE - CCEE, Biserica Ortodoxă
a Ciprului, Bisericile anglicane din Europa, Bisericile protestante din diferite Lan
duri germane, Conferinţa Episcopilor Catolici din Germania, Comisia Bisericească
pentru Migranţi în Europa, Comunitatea Bisericilor Protestante din Europa, Consilii
le ecumenice naţionale din Austria şi Cehia, Ordinul de Malta din România, Mişcări
le focolară şi Renovabis, Asociaţia ortodoxă pentru o lume nouă, Societatea biblică
interconfesională din România, Programele de burse şi pentru educaţie şi formare
ecumenică a Consiliului Ecumenic al Bisericilor etc.
La 1 septembrie a sosit întregul staff al Adunării Ecumenice, în jur de treizeci
de persoane. Ei şi-au stabilit birourile în Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din
Sibiu, începând să lucreze la coordonarea Adunării. De asemenea a fost creat un mic
birou în interiorul Hotelului Continental Forum, care s-a ocupat de coordonarea
personalităţilor politice şi eclesiale prezente la Adunare. Biroul de Presă a fost orga
nizat în Centrul Cultural Olahus (Str. Victoriei nr. 2). O bună parte a delegaţilor au
ajuns la Sibiu în data de 3 septembrie, astfel încât să poată participa deja la deschide220
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rea festivă din Piaţa Mare din data de 4 septembrie. Fiecare delegat a avut datoria de
a trece pe la Biroul AEE3 pentru a se înscrie şi a primi materialele informative des
pre AEE3, oraşul Sibiu şi Programele din cadrul „Sibiu - Capitală Culturală Euro
peană 2007” desfăşurate în această perioadă, Ghidul Adunării, precum şi un mic
cadou oferit de organizatori.
Tot în data de 4 septembrie, în jurul amiezii, a sosit la Sibiu, Sanctitatea Sa Patri
arhul Ecumenic Bartolomeu I. Pe aeroportul din Sibiu a fost întâmpinat de o delegaţie
de ierarhi, în frunte cu Î.P.S. Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Arhiepiscopul Iaşilor, Mi
tropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
şi cu Î.P.S. Părinte Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardea
lului. După călduroasa primire ce s-a făcut înaltului oaspete la aeroport, Î.P.S. Părinte
Dr. Laurenţiu Streza l-a întâmpinat pe distinsul „primus inter pares” al Ortodoxiei pe
treptele catedralei mitropolitane, înconjurat de oficiali ai CBE şi CCEE, ca şi de nume
roşi preoţi şi credincioşi. După sărutarea Sfintei Evanghelii, Patriarhul Ecumenic,
împreună cu întreaga delegaţie a Patriarhiei Ecumenice şi a ierarhilor români prezenţi,
au păşit în spaţiul sacru al „Sfintei Sofii a neamului românesc”, unde a fost oficiat un
Te-Deum de întâmpinare în cinstea distinsului oaspete.
La momentul potrivit, Î.P.S. Părinte Dr. Laurenţiu Streza s-a adresat Sanctităţii
Sale spunând: „Vă întâmpinăm cu dragoste aici, în Catedrala mitropolitană a Ardea
lului, construită acum 100 de ani şi care a îmbrăcat acum o nouă haină prin refacerea
picturii şi prin împodobirea bisericii, biserică care a păstrat pe parcursul timpului
frumuseţea aceasta prin podoaba pe care au oferit-o credincioşii noştri. Catedrala
este mereu plină de credincioşi, care s-au adăpat şi în vremurile grele ale perioadei
comuniste din izvorul nesecat al învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Catedrala
noastră a adus aici centrul creştinismului - Catedrala „Sfânta Sofia”. De aceea, ne
amintim mereu de Sanctitatea Voastră şi de Biserica Constantinopolului. De aseme
nea, astăzi suntem bucuroşi că putem participa la cea de A IlI-a Adunare Ecumenică
a Bisericilor Europene şi putem arăta aici, în acest oraş al Ortodoxiei, spiritualitatea
ortodoxă tuturor delegaţiilor din Bisericile Europei. Vă îmbrăţişăm, vă sărutăm
dreapta şi rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi să avem şi alte oca
zii de a ne întâlni aici, pe pământul Ardealului”.
A urmat intervenţia Sanctităţii Sale, care, exprimându-şi bucuria de a participa
la cea de A IlI-a Adunare Ecumenică Europeană, a spus: „Puţin după vizita noastră
în ţara dvs., când ne-am adunat să-l prohodim pe răposatul şi neuitatul Patriarh
Teoctist, mă aflu din nou aici, de data aceasta cu ocazia Adunării Bisericilor Euro
pene, eveniment care constituie un moment important pentru istoria Bisericii din
continentul nostru. Felicit Biserica Ortodoxă Română pentru că găzduieşte acest
eveniment, felicit şi Biserica locală din Sibiu şi oraşul care anul acesta este una din
Capitalele Culturale Europene. Evenimentul are o mare importanţă, e un moment
istoric pentru Bisericile de azi din Europa, pentru Bisericile creştine, care sunt che
mate să dea mărturie de unitate, de pace şi de solidaritate. îi mulţumesc încă o dată
Î.P.S. Mitropolit Locţiitor de Patriarh, Î.P.S. ierarh al locului, care, împreună cu
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colaboratorii lor, ne-au prilejuit această împlinire, de a fi aici, în Catedrala mitropoli
tană. Î.P.S. Laurenţiu a vorbit despre frumuseţea acestei biserici. Permiteţi-mi să
spun că frumuseţea acestei biserici este oglindă a frumuseţii sufletului românesc şi a
evlaviei poporului român. îi felicit pe sibieni că au dobândit în persoana Î.P.S. Lau
renţiu un ierarh care iubeşte poporul şi care are şi educaţia teologică profundă de
care dispune. Aş vrea să pomenesc în acest moment şi personalitatea Î.P.S. Antonie
Plămădeală, cu care am lucrat împreună decenii de-a rândul, în diverse contexte
inter-ortodoxe şi ecumenice. Veşnică să-i fie pomenirea! Am admirat înţelepciunea
şi experienţa lui bisericească, ca şi dragostea pentru Biserică. Tuturor românilor
ortodocşi şi tuturor românilor în general, vă împărtăşim binecuvântarea noastră pa
triarhală şi vă dorim toată binecuvântarea lui Dumnezeu”.
După încheierea Te-Deum-ului, Sanctitatea Sa, împreună cu întreaga delegaţie,
a urcat în reşedinţa mitropolitană, unde s-a întreţinut cu cei prezenţi, care-1 aşteptau,
vizitând camera mitropolitului Andrei Şaguna, admirându-i reverenda, ca şi veşmin
tele liturgice care i se păstrează. După servirea prânzului, delegaţia Patriarhiei Ecu
menice, în frunte cu Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, a părăsit
reşedinţa mitropolitană.
La ora 19 a început, în Piaţa Mare a Sibiului, deschiderea festivă a celei de-a Tre
ia Adunări Ecumenice Europene în prezenţa delegaţilor AEE3 precum şi a numeroşi
credincioşi de toate confesiunile din Sibiu şi întreaga Românie. Moderarea festivităţii a
fost asigurată de prezentatoarea de televiziune Paula Rusu. Programul a constat din trei
părţi, anume o rugăciune comună, o serie de discursuri şi un program cultural-artistic.
Au fost rostite mesaje de bun-venit de către Margarethe Isberg, vicepreşedinte a CBE
(vezi documentul I. 1.) şi Cardinalul Josib Bozanic, vicepreşedinte CCEE (vezi docu
mentul I. 2.) în numele instituţiilor organizatoare, după care au luat cuvântul liderii
bisericeşti locali. Organizatorii au hotărât ca fiecare tradiţie creştină să-şi transmită
mesajul de bun-venit printr-un reprezentant de cel mai înalt nivel. Astfel au luat cuvân
tul: înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul
Ardealului (vezi documentul I. 3.), în numele tradiţiei ortodoxe; Dr. Christoph Klein,
Episcop al Bisericii Evanghelice C. A. din România (vezi documentul I. 4.), în numele
tradiţiei protestante, şi Gyorgy Jakubinyi, Arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia
(vezi documentul I. 5.) în numele tradiţiei catolice. Seria mesajelor de salut a fost în
chisă de discursul Domnului Klaus Johannis, Primarul Sibiului (vezi documentul I. 6.).
A urmat apoi un program cultural-artistic susţinut de corul ecumenic special constituit
pentru AEE3, dirijat de Pr. Lect. Dr. Sorin Dobre şi de o serie de formaţii de muzică şi
dans populare. Pentru delegaţii Adunării Ecumencie a fost organizată o masă de bunvenit în curtea Bisericii Evanghelice din Piaţa Huet. Organizatorii au ţinut în mod
deosebit ca această masă să fie preparată exclusiv din produse biologice.
La ora 20, în seara aceleiaşi zile, înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Laurenţiu Streza a ofe
rit, la sediul Mitropoliei Ardealului, o recepţie în onoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu
I, Patriarhul Ecumenic. Au fost invitate cele mai importante personalităţi eclesiale,
politice şi ale vieţii ecumenice prezente la AEE3. în discursul ţinut în faţa celor 120 de
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personalităţi invitate să ia parte la acest dineu, Sanctitatea Sa şi-a exprimat recunoştin
ţa faţă de înalt Prea Sfinţitul Părinte Laurenţiu Streza pentru iniţiativa recepţiei organi
zate în cinstea prezenţei sale la Sibiu cu ocazia AEE3. Sanctitatea Sa s-a referit la
susţinerea de care se bucură activitatea Conferinţei Bisericilor Europene din partea
Patriarhiei Ecumenice şi a Bisericilor Ortodoxe implicate în dialogul ecumenic, amin
tind şi de cea de A Vlll-a Adunare Generală a Conferinţei Bisericilor Europene care a
avut loc în Creta în anul 2007, prima într-un teritoriu geografic în mod tradiţional or
todox. Sanctitatea Sa s-a referit şi la faptul că AEE3 este primul astfel de eveniment
organizat într-o ţară majoritar ortodoxă, înainte de încheierea unui an de la istorica
vizită făcută de Sanctitatea Sa, Papa Benedict al XVI-lea la Patriarhia Ecumenică şi în
preajma aşteptatei întâlniri a Comisiei Oficiale de Dialog Teologic între Biserica Orto
doxă şi Biserica Romano-Catolică (vezi documentul I. 7.).
A doua zi, 5 septembrie, programul a debutat la ora 9.00, fiind celebrată o scur
tă rugăciune condusă de către Cardinalul Josib Bozanic, urmată de o meditaţie bibli
că. Trebuie neapărat menţionat faptul că toate chemările la rugăciune au fost realiza
te în sunet de toacă ortodoxă, organizatorii dorind să ofere delegaţilor posibilitatea
de a experia cât mai mult din spiritualitatea ortodoxă. A urmat o meditaţie biblică pe
marginea textului de la II Co 4, 6-7 rostită de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I,
Patriarhul Ecumenic (vezi documentul II. 1.). Au urmat două scurte luări de cuvânt în
care un reprezentant CBE, Anthony Peck, Federaţia Europeană Baptistă şi unul
CCEE, Evelina Martelli, Conferinţa Episcopală Italiană şi-au exprimat speranţele
legate de această Adunare.
între orele 10,15-13,00 s-a desfăşurat deschiderea oficială a Adunării Ecumeni
ce. Mai întâi a luat cuvântul domnul Traian Băsescu, Preşedintele României (vezi
documentul II. 2.), urmat de o prezentare video şi două scurte cuvântări menite să
reliefeze drumul parcurs de mişcarea ecumenică europeană de la Prima Adunare
Ecumenică (Basel) până la cea de-a Treia (Sibiu). Aceste cuvântări au fost rostite de
Sarah Numico (romano-catolică din Italia) din partea CCEE şi Monica Heitz (Bise
rica vechilor-catolici din Austria) din partea CBE. Au urmat apoi discursurile Preşe
dinţilor instituţiilor organizatoare: Cardinalul Peter Erdo, CCEE (vezi documentul II.
3.) şi Jean-Amold de Clermont, Preşedintele CBE (vezi documentul II. 4.) continua
te de o serie de cuvinte de salut rostite de reprezentanţi de cel mai înalt nivel^ din
România ai pricipalelor tradiţii creştine. Astfel au luat cuvântul: (pe atunci) înalt
Prea Sfinţia Sa Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locum Tenens al Patri
arhului Bisericii Ortodoxe Române, (vezi documentul II. 5.), Ioan Robu, Arhiepis
cop romano-catolic de Bucureşti şi Preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din
România (vezi documentul II. 6.). Tradiţia protestantă ar fi trebuit reprezentată de
către Lâszlo Tokes, Episcop reformat de Oradea, care însă nu a fost prezent la Adu
narea Ecumenică. A trimis un discurs, postat pe site-ul Adunării Ecumenice, care
însă nu a fost rostit în plenul Adunării. Discursul din partea Bisericii Reformate din
România a fost rostit de Dr. Pap Geza, Episcop al Episcopiei Reformate de la Cluj
(din păcate textul discursului nu ne-a fost accesibil spre a-1 putea traduce şi publica).
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După un scurt moment artistic oferit de corala ecumenică constituită pentru
AEE3, au început lucrările primei subteme a Adunării Ecumenice, anume Lumina
lui Hristos şi Biserica. Au fost rostite mai întâi trei cuvântări adresate de Cardinalul
Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru promovarea unităţii credin
ţei (vezi documentul II. 7.); înalt Prea Sfinţia Sa Chirii de Smolensk şi Kaliningrad,
Şeful Departamentului pentru relaţiile externe al Patriarhiei Moscovei (vezi docu
mentul II. 8.) şi Dr. Wolfgang Huber, Preşedintele Sinodului Bisericii Evanghelice
Germane (vezi documentul II. 9.).
După câteva discuţii în plen a urmat citirea a trei mesaje de salut: din partea Pa
pei Benedict al XVI-lea, citit de Jean-Claude Perisset, nunţiul apostolic în România,
(vezi documentul II. 10.), din partea Eminenţei Sale Rowan Williams, Arhiepiscop de
Canterbury, citit de Richard Chartres, Episcopul Londrei, şi Dr. Samuel Kobia,
Secreatar General al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (vezi documentul II. 11.).
In pauza de prânz, delegaţii au avut posibilitatea să participe la o serie de
hearings, cele mai importante fiind: Lumina lui Hristos luminează tuturor, Trăind în
diversitate: mişcarea ecumenică la cel mai de jos nivel, Dialogul între Biserici şi
religii în conştiinţa identităţilor etnice şi naţionale, Ecumenismul din perpectivă
ucrainianâ, Dizabilitatea ca şi concept ecumenic - accesibilitate psihică, Abolirea
torturii etc.
După pauza pentru masa de prânz, au urmat discuţiile pe forumuri. în cadrul
subtemei Lumina lui Hristos şi Biserica au fost programate trei forumuri care s-au
desfăşurat în paralel în trei locaţii diferite: Unitatea, Spiritualitatea şi Mărturia.
Forumul UNITATEA, având drept motto: Chemaţi împreună pentru unitatea
în credinţă, a fost moderat de către Elisabeth Fischer, Prof. Dr. Viorel Ioniţă (din
partea CBE) şi Prof. Dr. Guido Vergauwen (din partea CCEE) şi s-a desfăşurat în
Pavilionul multifuncţional. Moderatorii au conceput acest forum în trei secţiuni ur
mate de discuţii pe grupe:
Secţiunea 1, cu titlul: Diferite acorduri care există deja între Biserici, în cadrul că
reia au luat cuvântul: Rev. Dr. Michael Biinker, Austria, Comunitatea Bisericilor Protes
tante din Europa (CPCE)\ Steinunn A. Bjomsdottir, Irlanda, Acordul comun de la
Porvoo şi Prof. Dr. Wolfgang Thonissen, Acordul LWF- PCPCU despre Justificare.
Secţiunea 2, cu titlul: Viziuni asupra unităţii Bisericii, a prezentat câte un punct
de vedere din partea fiecărei tradiţii creştine: Episcop Adolfo Gonzâlez Montes,
Spania, catolic, Prof. Dr. Konstantinos Delikonstantis, Patriarhia Ecumenică, orto
dox, şi Prof. Dr. Friederike Nussel, evanghelică, Germania.
Secţiunea 3 s-a constituit ca o Prezentare despre recunoaşterea Botezului ca
şi prim pas spre unitatea vizibilă între Biserici, realizată de Gusztav Bolcskei,
reformat, Ungaria.
Forumul SPIRITUALITATEA s-a desfăşurat în Casa Sindicatelor din Sibiu şi a
avut ca şi facilitatori pe Prea Sfinţia Sa Irineu Slătineanul, Biserica Ortodoxă Română,
Rev. Dr Stephanie Dietrich, Biserica Norvegiei (din partea CBE) şi Dr. Guido Dotti,
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catolic, Italia (din partea CCEE). Au fost prezentate trei lecturi de către un reprezen
tant al fiecărei tradiţii creştine, urmate de un răspuns dat de cineva din altă confesiune:
Lectura 1: Viaţa spirituală ca şi viaţă în rugăciune: Lumina lui Hristos lumi
nează în inimile noastre: viaţa Duhului în noi, Enzo Bianchi, Italia.
Lectura 2: Dimensiunea eclesiologică a vieţii spirituale: Aceia în a căror inimi
luminează lumina lui Hristos sunt chemaţi să trăiască în comuniune, după chipul
Treimii ”, Episcopul Ilarion Alfeev, Patriarhia Moscovei.
Lectura 3: Spiritualitatea creştină ca şi viaţă a lumii: Lumina lui Hristos ce
ne conduce spre repentance, metanoia şi speranţă, Rev. Dr. Stephanie Dietrich,
Suedia, luterană.
Forumul MĂRTURIA s-a desfăşurat în biserica evanghelică din Sibiu sub motto-ul: Pe drumul spre mărturia comună a lui Hristos, Lumina cea una a lumii, şi a
fost moderat de Darrell Jackson, P. Christophe Blin şi Dr. Dimitra Koukoura. Mode
ratorii au conceput acest forum într-o introducere şi două lecturi urmate de discuţii
pe grupe. Introducerea cu titlul Pe drumul spre mărturia comună a lui Hristos, Lu
mina cea una a lumii — perspectivă teologică, susţinut de Prof. Dr. Barbara
Hallensleben, decan al Institutului de Studii Ecumenice din Fribourg, Elveţia, urma
tă de două lecturi: Rev. Dr. Martin Atkins, conducătorul Cliff Col lege, Calver, Ma
rea Britanie şi preşedintele Conferinţei metodiste, Pe drumul unei mărturii comune a
lui Hristos într-o Europă secularizată: o mărturie personală; Jorgo Papadhopuli,
Director al organizaţiei „Nădejdea dragostei”, Tirana, Albania, Pe drumul unei măr
turii comune a lui Hristos în Europa post-comunistă: o mărturie personală.
Seara, delegaţii au putut participa la următoarele hearings: Contribuţie privind
dreptatea, libertatea şi protejarea creaţiei, Ce fel de constituţie europeană ne do
rim?, Biserica Greco-Catolică şi Biserica Ortodoxă Română — Biserici surori?,
Generaţia viitoare - tineretul în Europa, Contribuţia monahismului românesc ca
mărturie pentru Lumina lui Hristos în Europa, Sibiu/Hermannstadt/Nagyszeben —
oraş al migraţiei, Concepţia protestantă despre unitatea Bisericii, Lumina lui Hris
tos şi lumea. Informaţii stereotipe în Biserică şi societate.
Ziua de 6 septembrie a debutat cu o rugăciune ecumenică condusă de Cardina
lul Jean-Pierre Richard, preşedintele Conferinţei Episcopilor din Franţa şi vicepreşe
dinte al CCEE, urmată de o meditaţie biblică pe marginea textului din Lc 9, 28-36
rostită de Exclelenţa Sa Cardinalul Dionigi Tettamanzi, Arhiepiscop de Milano.
Programul a mai inclus apoi două scurte scrisori rostite cu scopul de a anima Aduna
rea, de Timi Dorgu, Biserica Angliei şi Ekaterina Pashtukova, din Belarus.
A urmat plenara zilei, moderată de Dr. Mary Tanner, Biserica Angliei şi Dr.
Agata Skowron-Nalborczyk, Conferinţa Episcopilor Catolici din Polonia. Plenara
acestei zile a fost concepută în două secţiuni. în prima secţiune, cu titlul: Europa şi
procesul unificării, au fost rostite două scurte prezentări, realizate de Călin
Popescu Tăriceanu, prim-ministrul României. Domnia Sa nu a fost prezent la Si
biu, textul trimis fiind citit de către domnul Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii
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şi Cultelor (vezi documentul III. 1.), Rene van der Linden, Preşedintele Adunării
parlamentare a Consiliului Europei, (vezi documentul III. 2.). Cuvântarea cheie a
acestei secţiuni a aparţinut Domnului Jose Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei
Europene (vezi documentul III. 3.).
A doua secţiune cu titlul: Lumina lui Hristos şi Europa a debutat cu două cu
vinte introductive, rostite de Richard Chartres, episcopul Londrei şi Prea Fericitul
Anastasios al Tiranei şi a toată Albania, vicepreşedinte CBE (III. 4.). După un mo
ment artistic şi discuţii în plen, a urmat o masă rotundă care a inclus trei intervenţii,
câte una pentru fiecare forum din cadrul acestei secţiuni: pentru Europa, a luat cu
vântul Domnul comisar Leonard Orban, membru al Comisiei Europene, pentru Reli
gii, Katrin Amell, Conferinţa Episcopilor Catolici din ţările de nord (vezi documen
tul III. 5.), pentru Migraţie, Joan Roddy, Conferinţa Episcopilor Catolici din Irlanda.
Au urmat trei scurte cuvântări rostite de Rev. Thomas Wipf (Elveţia), Preşedin
tele Comunităţii Bisericilor Protestante din Europa, de un reprezentant al cultului
mozaic şi de conducătorul cultului musulman din România, muftiul Murat Yusuf.
înainte de masa de prânz, grupul de lucru pentru redactarea mesajului final a
prezentat un prim proiect al acestuia.
La amiază au fost organizate următoarele hearings: Creaţie şi globalizare,
dizabilitatea ca şi preocupare ecumenică - Atitudini către accesibilitate, De la securi
tatea largă la adevărata securitate.
După masă au urmat discuţiile în forumurile apaţinătoare subtemei Lumina lui
Hristos şi Europa, cu forumurile: Europa, Religiile şi Migraţia.
Forumul EUROPA a avut loc în pavilionul multifuncţional şi a fost moderat de
către Rev. Dr. Peter Pavlovic de la Comisia CBE pentru Biserică şi Societate şi Noel
Treanor, Secretar General al Comisiei Conferinţelor episcopilor din Comunitatea Eu
ropeană (COMECE). S-a debutat cu o introducere sub motto-ul: Integrarea europeană
din perspectiva Bisericilor, cuprinzând două luări de cuvânt: Noel Treanor, Secretar
General al COMECE şi Riidiger Noii, Secretar general şi director al Comisiei CBE
pentru Biserică şi Societate. Au urmat două prezentări: 1. Rolul Bisericilor în dezvolta
rea culturii şi cooperării între popoare şi naţiuni în Europa, prezentat de Comisarul
Jan Figel, Comisia europeană pentru educaţie şi cultură; 2. Integrarea europeană:
perspectivele unui dialog sporit între politică şi religii, prezentat de Jean-Amold de
Clermont, preşedintele CBE. Au urmat discuţii pe tema Provocările extinderii europe
ne pentru Biserici. Concluziile acestor discuţii, precum şi ale Forumului au fost în final
prezentate de către Antje Heider-Rottwilm, co-moderator al comisiei CBE pentru Bi
serică şi societate şi episcop Adrianus van Luyn, Preşedinte al COMECE.
Forumul RELIGIILE a avut loc în Casa Sindicatelor şi a fost moderat de către
Dr. Martin Alfolderbach, Germania, şi Benedicte du Chaffaut, Centrul teologic
Meylan, Franţa. Acest forum a fost conceput cu o serie de prezentări-cadru care
încercau să răspundă la întrebările: Cum pot contribui religiile la viitorul şi viziunea
asupra Europei ca şi continent bazat pe respect reciproc, reconciliere şi cooperare
justă şi în pace? şi: Cum pot credincioşii să-şi practice credinţa lor într-o Europă
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parţial secularizată, susţinându-şi convingerile lor religioase, dar încă promovând
dialogul practic? Au luat cuvântul: Mitropolitul Emanuel al Franţei, Dilwar
Hussein, Marea Britanie, Rabinul Rusiei, Zinoviy Kogan, Iusuf Murat, marele muf
tiu al României, Anne Sender, Norvegia, şi Andrew Wingate, Marea Britanie. Au
urmat discuţii.
Forumul M1GRAŢIA s-a desfăşurat în catedrala evanghelică, fiind moderat de
către Pr. Heikki Huttunen, Secretar general al Consiliului ecumenic din Finlanda,
Biserica Ortodoxă a Finlandei şi Guy Harpingny, Episcop de Toumet, Belgia. Motto-ul acestui forum a fost: Migraţia şi Bisericile - schimbare şi provocare pentru
unitate şi înnoire în Europa. Forumul a debutat cu un program artistic oferit de un
grup de tobe din partea Comisiei ecumenice pentru refugiaţi şi migranţi şi o prezen
tare a organizaţiei Arca a refugiaţilor care trăiesc în România. Partea I, cu titlul:
Migraţie globală — migraţia în Europa, a cuprins o introducere în chestiunea migraţiei de Dr. Jeff Crisp şi o introducere a mărturiei Bisericilor în politica europeană
faţă de migraţie de Dr. Antonios Papantoniou, Centrul de reintegrare pentru munci
torii migranţi, al Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. După ce vorbitorii au răspuns
întrebărilor, a urmat partea a doua, cu titlul Schimbare şi diversitate — impactul mi
grării în Biserică şi societate. Au luat cuvântul: Dr. George Joseph, Suedia, Experi
enţa creşterii prezenţei romano-catolice în ţările nordului Europei, un reprezentant
al Bisericilor protestante din Italia a vorbit despre Experienţa creşterii prezenţei
protestante în ţările sudului Europei, Episcop Joe Alfred, Biserica lui Dumnezeu şi a
profeţiei, Experienţa Bisericilor cu majoritate de culoare din Marea Britanie\ Mi
tropolitul Iosif al Mitropoliei Române Ortodoxe a Europei de Vest şi Mediteraniene,
Experienţa creşterii prezenţei ortodoxe în vestul Europei. Forumul a fost încheiat cu
o rundă de discuţii şi prezentarea concluziilor.
Seara au fost organizate următoarele hearings: Tineretul ecumenic - întâlnire
a tinerilor delegaţi la AEE3, Cooperare inter-religioasă în Europa - experienţe
ale bunei practici, Healing of memories, între Bisericile din Europa, Proiect de
cercetare despre unirea cu Roma din Transilvania. O contribuţie la reconcilierea
dintre Bisericile din România, Proiectul reconcilierii în România, Creat după chi
pul lui Dumnezeu, vândut ca şi sclav, Mediul, schimbare climatică şi securitate
comună: misiunea creştinilor, Economie şi solidaritate - ce urmează după ce se
termină neoliberalismul?
în ziua de 7 septembrie s-a debutat cu o rugăciune ecumenică condusă de
Andres Wejryd, Arhiepiscop de Upsala, Biserica Suediei. Meditaţia biblică pe mar
ginea textului de la Ef5, 8-14 a fost rostită de Rosemarie Wenner, Episcop al Biseri
cii Evanghelice - Metodiste din Germania (vezi documentul IV. 1.). Au urmat două
scrisori de animare: Mesrop Parsamyan, Biserica Apostolică Armeană, şi Hilary
Wilson, Comunitatea Arche, Marea Britanie (vezi documentul IV. 2.).
Plenara zilei a fost moderată de către Dr. Margot Kăssmann, Episcop de
Hannover şi Ines Kezic, din partea Conferinţei internaţionale „Sfântul Chirii şi
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Metodie” a episcopilor catolici. Au adresat cuvinte de salut Lucian Mureşan, Arhie
piscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România (vezi documentul IV. 3.),
Jet den Hollander, reprezentant al Alianţei Mondiale Reformate, şi episcop Geza
Pap, episcop al Bisericii Evanghelice din România.
Subtema Adunării programată pentru această zi, Lumina lui Hristos şi lumea, a
debutat printr-o prezentare video cu titul Dreptate şi pace în Sierra Leone. Cuvântarea-cheie a fost rostită de către Prof. Andrea Ricardi, Comunitatea St. Egidio, Italia
(vezi documentul IV. 4.). A urmat o masă rotundă la care au luat cuvântul câte un
vorbitor pentru fiecare forum ce urma a fi organizat după amiază: pentru Creaţie,
Elias Crisostomo Abramides, Patriarhia Ecumenică, Argentina; pentru Dreptate,
Ingrid Naess Holm, Norvegia şi pentru Pace, Guirgis Ibrahim Saleh, Secretar Gene
ral al Conferinţei Bisericilor din Orientul Mijlociu, Biserica Ortodoxă Coptă, Liban.
A urmat apoi un cuvânt de salut din partea Secretarului General al Alianţei Mondiale
Reformate, Dr. Ismael Noko. După un moment artistic şi o serie de discuţii, a avut
loc cea de-a doua prezentare a proiectului mesajului final.
In pauza de amiază s-au organizat următoarele hearings: Creaţia, Pelerinajul
speranţei: pregătind AEE3 cu tinerii în Portugalia, Drepturile omului şi libertatea
religioasă, Global Christian Forum în Europa.
După amiază, forumul CREAŢIA care a avut loc în catedrala evanghelică a
fost moderat de către Prof. Dr. Markus Vogt (din partea CCEE) şi Rev. Dr. Peter
Pavlovic (din partea CBE) şi a debutat cu un film introductiv cu titlul Avertizare
pentru o schimbare a modului de viaţă. Au urmat două prezentări sub motto-ul:
Grija faţă de creaţie ca parte a modului de viaţă creştin realizate de Elaine Storkey,
Institutul pentru creştinismul contemporan, Statele Unite ale Americii şi Mitropolitul
Hristofor, primatul Bisericii Ortodoxe din Cehia şi Slovacia. Au urmat apoi lucrările
în grupuri de lucru, desfăşurate în Colegiul Brukenthal.
Forumul DREPTATEA s-a desfăşurat în Casa Sindicatelor şi a fost conceput
în două părţi, moderate separat de câte un facilitator. Prima parte, moderată de
către Marco Gniavi, Biserica Romano-Catolică din Italia, a debutat cu două lec
turi: Antje Heider-Rottwilm, Biserica Evanghelică Germania, O viziune creştină
asupra grupurilor vulnerabile, săracilor şi marginalizaţilor din Europa, în contex
tul globalizării şi Gpakile Felemou, Guinea, Europa şi Africa, un destin comun?
După o serie de discuţii şi o pauză, a urmat partea a doua, moderată de către Antje
Heider-Rottwilm, Biserica Evanghelică, Germania. A cuprins două luări de cuvânt,
un Impuls despre rromi, de Gruie Bumbu, Preşedintele Agenţiei pentru rromi,
România şi Noi forme de sărăcie şi răspunsul creştin la acestea de Pr. Igor
Vyzhanov, Departamentul de relaţii externe al Patriarhiei Moscovei. A urmat o
nouă serie de discuţii, iar în final au fost prezentate concluziile Forumului de către
Marco Gniavi, unul dintre facilitatori.
Forumul PACEA a fost organizat în pavilionul multifuncţional şi a fost mode
rat de către Matthew Ross, Belgia, şi Dr. Jorg Liier, Germania. Forumul a fost con
ceput în două secţiuni, între care au fost prezentate două programe de reconciliere
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din Europa. Prima secţiune a fost dedicată procesului de reconciliere din Irlanda de
Nord, urmat de o prezentare video, apoi prezentarea procesului Healing of
Memories, de către Geraldine Smyth şi Dieter Brandes. Prezentarea Decadei pentru
depăşirea violenţei, cu accent pe Europa a fost realizată de către Dr. Geiko MiillerFahrenholz, coordonatorul acestui program al Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Secţiunea a doua a fost dedicată prezentării procesului de reconciliere în BosniaHerţegovina. Au urmat discuţii, prezentarea concluziilor şi referatul final.
în seara zilei de 7 septembrie toţi delegaţii au fost invitaţi să participe la Ve
cernia cu Litie săvârşită în catedrala mitropolitană din Sibiu. La finalul Litiei, toţi
delegaţii au primit câte o bucată de pâine binecuvântată. înalt Prea Sfinţia Sa Daniel,
pe atunci Arhiepiscop al Iaşilor, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de învăţătură în limba ro
mână, iar traducerea în engleză, franceză şi germană a fost distribuită în scris delega
ţilor (vezi documentul IV. 5.).
După vecernie au fost organizate următoarele hearings: Reconciliind popoare
şi culturi, întărind pacea şi dialogul reconciliator în sudul Caucazului, Educaţia
religioasă etc.
în ziua de 8 septembrie, cele trei mari tradiţii creştine au săvârşit servicii reli
gioase speciale pentru sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului. Delegaţii ortodocşi au
săvârşit Sfânta Liturghie în pavilionul multifuncţional din Piaţa Unirii, între orele 810. La Sfânta Liturghie au luat parte credincioşi, preoţi, profesori, membri ai diferi
telor delegaţii ortodoxe prezente la AEE3, ca şi credincioşi de la parohiile din Sibiu
şi nu numai. Protos în slujirea Sfintei Liturghii a fost Prea Fericitul Părinte dr.
Anastasios Yanoulatos, Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii, alături de care
au mai slujit înalt Prea Sfinţitul Părinte Ghenadios, Mitropolit de Sassima, înalt Prea
Sfinţitul Părinte Ignatios, Mitropolit de Dimitriada şi Almirou, ierarhul gazdă, înalt
Prea Sfinţitul Părinte dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul
Ardealului, înconjuraţi de alţi ierarhi, preoţi şi diaconi. Predica a fost ţinută de către
Prea Fericitul Părinte Leo, Arhiepiscop al Kareliei şi al întregii Finlande. O mare
parte a ierarhilor prezenţi la AEE3, care nu au slujit, au asistat la Sfânta Liturghie,
împreună cu aceştia asistând şi înalt Prea Sfinţitul Părinte dr. Daniel Ciobotea, Mi
tropolitul Moldovei şi Bucovinei, Locum tenens de Patriarh al României. Participan
ţii catolici au săvârşit serviciul religios specific în Sala Transilvania din Sibiu, iar
participanţii evanghelici au săvârşit o slujbă specială în catedrala evanghelică.
începând cu ora 10,30 a debutat plenara zilei moderată de către Dr. Katja
Elisabeth Heidemenus, Conferinţa Episcopilor Catolici, Germania şi Diac.
Emilianos Bogiannou, Patriarhia Ecumenică. Cuvântul de salut în această zi a fost
adresat de către Dr. Deszo Zoltân Adorjâni, Biserica Evanghelică-Luterană din
România.
Au urmat prezentările raporturilor forumurilor:
- Lumina lui Hristos şi Biserica: Unitatea, Spiritualitatea, Mărturia;
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- Lumina lui Hristos şi Europa: Europa, Religiile şi Migraţia;
- Lumina lui Hristos şi lumea: Creaţia, Pacea şi Dreptatea.
După un moment artistic, oferit de către corul ecumenic al AEE3 a urmat pre
zentarea celui de-al doilea proiect al mesajului final sub moderarea Episcopului
Vincenzo Paglia, episcop de Temi-Nami-Amelia, Biserica Romano-Catolică, Italia
şi înalt Prea Sfinţia Sa Ghenadios de Sassima, Patriarhia Ecumenică, ambii comoderatori ai Comitetului de Planificare a AEE3.
în această ultimă zi de lucrări efective a AEE3 s-au organizat următoarele
hearings: Edinburg 2010, Forumul ecumenic despre femeile creştine europene.
în după-amiaza zilei a debutat cea de-a patra plenară a AEE3 condusă de ace
eaşi moderatori ca şi în plenara de dimineaţă. Au fost prezentate o serie de evaluări a
AEE3 din perspectiva unor delegaţi: Annie Marcelo, reprezentant al Bisericii
migranţilor din Italia; Almut Bretschneider-Feltzmann, protestantă, Germania; Ar
himandrit Gabriel Papanicolaou, ortodox, Grecia; Mary Judkings, anglicană, Marea
Britanie, Dr. Ştefan Vesper, romano-catolic, Irlanda, Oana Tuduce, greco-catolică,
România şi Barry James Hickey, romano-catolic, Australia. Concluziile au fost pre
zentate de către Vincenzo Paglia, episcop de Temi-Nami-Amelia, Biserica RomanoCatolică, Italia şi Jean-Amold de Clermont, Preşedintele CBE.
După o rugăciune comună şi masa de seară, delegaţii au luat parte, între orele
20-22, la Celebrarea luminii, un spectacol artistic-religios oferit de către organizato
rii locali delegaţilor AEE3 şi transmis pe TVR2. Celebrarea luminii a cuprins rugă
ciuni, cântări, mărturii aduse de diferiţi participanţi, precum şi o procesiune cu lu
mânări şi steagurile tuturor naţiunilor europene purtate de copii în costume populare.
Partea artistică a fost realizată de artişti de renume, precum Francesco Angelo şi
Barbara Lins, Liliana Iorgulescu şi Grigore Leşe, trioul Mireille Mărie, Şcoala de
balet Cosi-Ştefânescu, Johann van der Knowe, corala A. Capella etc.
A doua zi, duminică, 9 septembrie, delegaţii au participat la Liturghiile sau me
sele confesionale, fiecare în Biserica lui, după care a avut loc închiderea festivă a
AAE3 în Piaţa Mare a Sibiului, sub conducerea preşedinţilor CCEE şi CBE, JeanAmold de Clermont. în mijlocul mulţimii formate din delegaţi şi credincioşi, au
depus mărturie despre AEE3 Vassiliki Goussi, Biserica Ortodoxă, Grecia; Klaus
Johannis, Primarul Sibiului, Silvia Toma, România şi Dr. Attilan Puskas, Ungaria.
Apoi toţi delegaţii AEE3 au plecat spre ţările lor de origine, purtând în ei, sperăm
noi, organizatorii, Lumina lui Hristos.

Lect. Dr. Daniel BUDA
Dr. Ştefan TOMA

DOCUMENTE LEGATE DE CEA DE-A TREIA
ADUNARE ECUMENICĂ EUROPEANĂ

1. Cuvântări rostite în seara
de 4 septembrie 2007 în Piaţa Mare a Sibiului
cu ocazia deschiderii festive a AEE3
Margarethe Isberg, Vicepreşedinte adjunct al CBE,
Biserica Suediei
Sanctitatea Voastră,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre,
Prieteni din întreaga Europă,
în numele Conferinţei Bisericilor Europene vă urez bun venit la cea de-a Treia
Adunare Ecumenică Europenă, AEE3. Ne întâlnim la Sibiu, într-un context majori
tar ortodox. Sibiul va fi în aceste zile, nu numai Capitală Culturală Europeană, ci,
sperăm, şi oraşul ecumenic al Europei.
Ni s-a dat o temă: Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru uni
tate şi înnoire în Europa. Unde şi cum este văzută lumina lui Hristos astăzi în Euro
pa? O vedem şi în celelalte tradiţii, sau numai în propria noastră Biserică? Vedem
lumina lui Hristos atunci când contribuim la binele comun, la dreptate şi drepturile
omului? Aceste zile ar putea să ne dea nişte răspunsuri.
Este ceva normal ca noi toţi să ne dorim speranţă pentru înnoire la multe nive
le: ca fiinţe umane, ca cetăţeni, ca şi credincioşi sau ca şi membrii ai Bisericilor. Ce
fel de speranţă poate să ne ţină pe noi uniţi ca şi popor al viitoarei Europe? Căutăm
unitatea, însă de ce este parcursul ecumenic atât de lung şi de misterios?
Sfântul Pavel scrie (la II Co 4, 7) despre Dumnezeu care ne-a dat lumina spre a
vedea slava Lui în faţa Domnului Iisus Hristos: « Şi avem comoara aceasta în vase
de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu şi nu de la
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noi». Desigur, aceasta este cu adevărat, puterea luminii, speranţei şi unităţii - toate
acestea depind de Dumnezeu - însă Dumnezeu are nevoie de noi pentru realizarea
acesteia.
Pe parcursul acestor zile, noi toţi împărţim o mare responsabilitate: am fost
aleşi să reprezentăm Bisericile noastre şi să ne aducem aici contribuţia, în numele
lor. A fost, desigur, o lungă şi grea muncă de pregătire şi planificare a acestei Adu
nări, dar să nu uităm că noi toţi suntem responsabili pentru rezultatul Adunării.
Vă invităm să fiţi interesaţi şi curioşi, doritori de a învăţa şi de a împărtăşi şi vă
veţi întoarce acasă înnoiţi, iar Biserica şi mişcarea ecumenică va avea de câştigat din
aceasta.
Acum vă rog să vă întoarceţi spre vecinul vostru şi să-i doriţi - lui sau ei bun-venit la Adunare. Acesta ar putea fi începutul unei promiţătoare reînnoiri ecu
menice în întreaga Europă. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

Eminenţa Sa Cardinalul Josip Bozanic,
Vicepreşedinte al CCEE

Sunt foarte bucuros să fiu aici cu voi în această minunată Piaţă a Sibiului şi să
vă salut în numele Consiliului Conferinţelor Episcopale Europene.
Dragi prieteni din Sibiu şi din România, am venit aici spre a ne împărtăşi din
viaţa voastră. Cunoaştem tragediile prin care aţi trecut, chiar şi în vremurile mai
recente, precum şi dificultăţile care există în ţara dumneavoastră datorită diversită
ţii istorice, a culturilor, limbilor şi confesiunilor creştine, dar ştim de asemenea că
ţara dumneavoastră are faima de a fi punte de legătură între lumea latină şi cea
orientală. Auzim adesea în diferite oraşe din Europa că România ar putea deveni o
mărturie a modului în care creştinii pot să se ierte unii pe alţii, cum se pot împăca
şi iubi unii pe ceilalţi. Vă mulţumim în special pentru mărturia şi credinţa voastră
în Evanghelia lui Hristos.
Dragi prieteni din toate ţările Europei, noi suntem aici în primul rând şi întâi de
toate spre a-L întâlni şi celebra pe Hristos, Lumina care luminează tuturor şi speran
ţa pentru unitate şi înnoire în Europa. Aceasta este tema pe care am ales-o pentru
Adunarea noastră ecumenică. în aceste zile avem marea posibilitate de a aborda
împreună marile provocări ale Europei şi lumii cu ajutorul luminii care ne vine din
Evanghelie. Dacă în aceste zile întâlnim pe Hristos şi trăim nădejdea pe care El a
adus-o în lume, atunci avem ceva de dat mai departe, atunci când ne vom întoarce în
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ţările noastre, duminica viitoare: anume, vom fi capabili să le spunem oamenilor că
s-a întâmplat ceva nou aici, la Sibiu. Harul lui Dumnezeu ne va face pe noi purtători
ai acestei noi lumini în ţările noastre, adesea acoperită de plictiseală, inclusiv în ceea
ce priveşte ecumenismul. Aşa cum spunea un înţelept: este mai bine să aprinzi o
lumânare decât să te plângi de întuneric. Este mai bine să primeşti mărturie de spe
ranţă decât să cazi în dispute sau pretenţii care nu duc nicăieri.
Ştim că noi nu suntem aici întâmplător, ci ca răspuns la o chemare venită de
sus. în aceste zile ne dorim să devenim o solidă reţea ecumenică europeană care
poate să ne susţină în acest moment al istoriei şi după Adunarea de la Sibiu. Fieca
re dintre noi este chemat să fie o legătură trainică în această structură. Este foarte
încurajator pentru noi să ştim că în fiecare ţară a Europei există un cerc de rugăci
une care ne însoţeşte pe drumul nostru şi că mulţi alţii se roagă în ceruri pentru
Adunarea noastră.
Fie ca Duhul lui Hristos Cel înviat să fie cu noi în aceste zile!
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

înalt Prea Sfinţia Sa Prof. Dr. Laurenţiu Streza
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
„Lumina lui Hristos” pentru Europa
din Sibiul transilvan
Cu ajutorul şi bună voirea lui Dumnezeu, pelerinajul comun al Bisericilor Eu
ropei pe calea unităţii şi mărturiei dată Evangheliei lui Hristos a ajuns, iată, la cel de
al treilea popas major: Sibiu, 2007. Acest itinerar al Bisericilor europene a secondat,
deloc întâmplător, procesul lent şi anevoios al unificării şi integrării economice şi
politice a bătrânului continent în ultimele decenii ale frământatului secol XX.
însângerată de conflagraţiile a două războaie civile devenite mondiale, născute
de două barbare ideologii şi sisteme totalitare - nazist şi comunist Europa ultimu
lui secol a fost sfâşiată în a doua ei jumătate de „cortina de fier” dintre cele două
blocuri militare şi sisteme politice şi economice rivale - occidental şi sovietic - care
păreau să o fi împărţit pentru multe secole. încă din acele decenii de diviziune şi
ostilitate, Bisericile Europei au aruncat punţi de unitate spirituală între cele două
jumătăţi brutal separate ale continentului, întreţinând speranţa, care atunci părea
utopică, a realizării unei Europe unite, casă comună a tuturor popoarelor şi culturilor
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lumii vechi. Anul de graţie 1989 prin prăbuşire paşnică - cu excepţia sângeroasei
revoluţii din decembrie din România - a făcut să cadă, fără îndoială cu ajutor de Sus,
cortina de fier şi a deschis un nou orizont pentru viaţa celor peste 300 de milioane de
locuitori ai Europei. Bisericile Europei au pregătit în felul lor acest eveniment istoric
aproape miraculos şi providenţial.
Cu doar câteva luni înainte, în mai 1989, Prima Adunare Ecumenică a Biserici
lor Europei din Basel-ul umanismului şi al Reformei protestante chema creştinii
europeni să extindă în viaţa politică, economică şi morală a societăţilor lor consecin
ţele care trebuie deduse din Pacea şi Dreptatea lui Hristos. Iar anul 1989 a adus întradevăr pace Europei întregi şi a făcut o dreptate istorică popoarelor de dincoace de
cortina de fier comunistă.
Eliberate de sub severa opresiune a unui sistem totalitar duşman al libertăţii,
spiritului şi credinţei, popoarele din Estul Europei au reintrat după 1989 în făgaşul
firesc al dezvoltării lor istorice, întreruptă de lunga paranteză totalitară, viaţa în
tregului continent fiind dominată de procesul complex şi solicitant - dătător de
speranţe, dar şi de nelinişti - al extinderii Uniunii Europene prin integrarea progre
sivă a statelor central şi sud-est-europene. Bisericile Europei au înţeles şi de aceas
tă dată să acompanieze şi faciliteze cu resursele lor spirituale specifice această
evoluţie istorică.
Şi astfel, din Graz-ul catolic, cea de-a Doua Adunare Ecumenică a Bisericilor
Europei, din iunie 1997, propunea creştinilor europeni să mediteze asupra dimensiu
nilor darului divin al împăcării omului cu Dumnezeu în Hristos şi să asimileze prac
tic lecţiile morale şi sociale ale acestei reconcilieri ca izvor de viaţă nouă pentru
bătrânul nostru continent. Nici o casă comună, cum este şi Europa, nu poate rezista
fără o gospodărire atentă şi echilibrată a resurselor între toţi membrii ei, nici fără un
consens între aceştia, „pentru că orice casă care se dezbină în sine nu va dăinui” (Mt
15,25). Reconcilierea este condiţie indispensabilă pentru toţi cei ce locuiesc într-o
casă comună. Dar reconcilierea veritabilă are multiple dimensiuni: omul trebuie să
se împace în acelaşi timp cu cerul şi pământul sau, mai exact, cu Dumnezeu, cu
semenii şi cu mediul înconjurător.
Aşa cum spunea acum o jumătate de veac gânditorul creştin al Europei unite
care a fost elveţianul Denis de Rougemont, Europa Casă trebuie să facă obiectul unei
discipline totale a casei şi locuirii într-o casă, a unei „ecologii” integrale care să
îmbrăţişeze în acelaşi timp economia ca gestiune adecvată a resurselor, ecologia în
sens ambiental strict, dar şi ecumenismul spiritual ca reconciliere şi convergenţă a
culturilor şi confesiunilor creştine.
Principiile unei astfel de ecologii spirituale a reconcilierii şi convergenţei tradi
ţiilor creştine ale Europei au fost formulate în Charta Ecumenică care din 2001 stabi
leşte regulile pelerinajului comun al Bisericilor Europei pe calea unităţii şi mărturiei
date Evangheliei lui Hristos. Prea mult timp creştinii au scindat Europa prin schis
mele, diviziunile şi conflictele confesionale care au marcat istoria celui de-al doilea
mileniu creştin. Acum, la începutul celui de-al treilea mileniu de istorie creştină, a
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sosit momentul ca, reflectând la lecţiile mileniului întâi, cel al catolicităţii salvgarda
te, şi la cele ale mileniului al doilea, cel al dezbinării confesionale, să învăţăm să
transformăm diferenţele din pretexte pentru exclusivitate în îmbogăţire reciprocă, în
complementaritatea reconciliată a tradiţiei creştine integrale.
Prima din acest nou mileniu creştin, această a Treia Adunare Ecumenică a Bi
sericilor Europei înmănunchează prin însuşi locul, momentul şi tema ei generală un
spectru de semnificaţii mai puţin evidente poate la prima vedere şi pe care voi încer
ca să le enunţ şi explicitez pe scurt în cele ce urmează.
Pentru prima dată Adunarea Ecumenică Europeană are loc într-o ţară ortodoxă,
- nu însă în orice ţară ortodoxă, ci în România, singura Ortodoxie latină;
- nu însă oriunde în România, ci în Transilvania, şi nu oriunde în Transilvania,
ci în Sibiu;
- iar tema teologică inspiratoare nu este oricare, ci aceea liturgică şi duhovni
cească a Luminii lui Hristos care luminează tuturor.
Suntem aici şi acum, spre sfârşitul anului 2007, într-un moment festiv, de bu
curie şi de satisfacţie pentru România, care, devenind pe 1 ianuarie membră cu drep
turi depline a Uniunii Europene, îşi regăseşte după o jumătate de secol de suferinţe şi
umilinţe matca firească a evoluţiei sale istorice alături de celelalte state şi popoare
ale Europei. Parcă anume pentru a spori semnificaţia acestui moment de graţie, ur
bea seculară a Sibiului împărtăşeşte, împreună cu Luxemburgul, onoarea de a fi
capitală culturală a Europei.
Fapt care reprezintă iarăşi o premieră pentru România şi, aş putea spune, pe
drept cuvânt. Fiindcă vechea aşezare saxonă întemeiată de Hermann în a doua jumă
tate a secolului XX, pe o colină din vecinătatea unui vechi castru roman, şi atestată
ca oraş german din 1366 (între 1690-1790 a fost chiar capitala Transilvaniei), deţine
o serie întreagă de priorităţi în spaţiul românesc şi chiar sud-est-european: aici au
fost atestate primul spital de pe teritoriul României (1292), prima şcoală publică
(1380), prima fabrică de hârtie (1534), prima librărie (1557) şi primul muzeu de artă
(1817) în minunata clădire a palatului guvernatorului sas Samuel von Brukenthal
(ridicat în 1779). Aici au apărut primele cărţi în limba română (în 1544 şi 1551—
1553), aici inginerul militar Konrad Haas a realizat primul experiment cu rachetă în
trei trepte (1551) şi tot aici a avut loc prima utilizare publică a electricităţii din Ro
mânia (1896), în 1904 Sibiul fiind al doilea oraş din Europa cu tramvai electric.
Lista poate continua şi în plan religios: Sibiul catolic a dat o personalitate de
mare anvergură umanistă, creştină şi politică, de talia românului Nicolaus Olahus
(1493-1568), corespondent al lui Erasmus, ajuns arhiepiscop cancelar şi primat al
Bisericii Romano-Catolice din Ungaria.
Sibiul evanghelic, trecut în 1543 la Reforma luterană, a dat o serie de impor
tante personalităţi religioase, cum a fost în secolul XIX episcopul Friedrich Teutsch
(1852-1933).
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Iar Sibiul ortodox a fost ilustrat de personalitatea multilaterală în acelaşi timp
bisericească, naţională şi europeană, a înaintaşului nostru de vrednică pomenire,
mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873), întemeietor nu doar al mitropoliei ortodo
xe, dar şi al asociaţiei culturale a românilor transilvăneni - ASTRA (1861) - şi al
celui mai vechi ziar românesc cu apariţie neîntreruptă - „Telegraful Român” (1853).
După ce în 1787 la marginea oraşului a fost construită prima biserică ortodoxă,
în 1906 românii ortodocşi au reuşit să clădească monumentala catedrală, de la a cărei
sfinţire am aniversat anul trecut împlinirea unui secol. Deşi oraş german, Sibiul a
devenit începând cu secolul XIX un centru ortodox şi românesc de prim rang, dând
astfel oraşului aspectul de mozaic naţional şi confesional, tipic transilvan care-1 ca
racterizează: oraş german, dar şi maghiar şi românesc, centru religios protestant, dar
şi romano-catolic (în urma Contrareformei) şi, începând din secolul XIX, ortodox.
între celelalte tradiţii şi confesiuni creştine se poate spune, iară să greşim, că
Ortodoxia răsăriteană este prin excelenţă Biserica luminii. Lumina deţine în Ortodo
xie locul pe care-1 ocupă în tradiţiile creştine occidentale autoritatea papală sau cea a
cuvântului biblic. Faptul apare evident în istorie în secolele XIV-XVI când, în timp
ce în Occidentul reformelor Biserica Romano-Catolică accentua primatul episcopu
lui Romei, iar Bisericile protestante, primatul Cuvântului lui Dumnezeu, Biserica
Ortodoxă apărând rugăciunea mistică isihastă şi dogmatizând învăţătura despre
energiile necreate a Sfântului Grigorie Palama, proclama odată cu tradiţia ei primatul
Luminii necreate. Făcând aceasta, Ortodoxia reafirma experienţa ei fundamentală,
accesibilă tuturor credincioşilor în Liturghie, în icoane, în experienţa duhovnicească.
Totul e scăldat în lumină în Ortodoxie, care e o celebrare şi o experienţă trans
figuratoare a Luminii lui Dumnezeu care iradiază din Iisus Hristos, „Lumină din
lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, cum îl mărturiseşte Crezul de
la Niceea (325). în fiecare seară, creştinii ortodocşi se adună cântând laudă „Luminii
line" a lui Hristos Cel în Treime. în fiecare dimineaţă aduc doxologie strigând:
„ Mărire Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumină! ” La sfârşitul fiecărei dumnezeieşti
Liturghii, după împărtăşire, credincioşii ortodocşi cântă Sfintei Treimi: „Am văzut
lumina cea adevărată...". „ Veniţi de luaţi lumină!” e chemarea cu care arhiereul
sau preotul deschide minunata celebrare a învierii, aflată în inima vieţii ei liturgice.
„Lumina lui Hristos luminează tuturor!" e astfel nu doar o exclamaţie liturgică din
cursul Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, ci o proclamare plină de bucurie şi
nădejde a certitudinii pe care o au credincioşii ortodocşi că în Biserică prin cult, prin
icoane, virtuţi şi rugăciune se împărtăşesc de Lumina neînserată a lui Dumnezeu
descoperită lumii în lisus Hristos Cel Răstignit şi înviat.
Locul special pe care îl ocupă în viaţa ortodoxă şi mai ales în monahismul răsă
ritean isihast Schimbarea la Faţă ca sărbătoare a Luminii necreate, ca înviere şi
Parusie anticipată ilustrează deplin specificul tradiţiei ortodoxe în sânul lumii creşti
ne. în acest sens nu este poate lipsit de importanţă să subliniem că Adunarea noastră
se desfăşoară într-un moment liturgic cum nu se poate mai elocvent: după ce pe 6
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august noi ortodocşii am prăznuit în Schimbarea la Faţă Lumină necreată şi eshatologică iradiind de pe faţa lui Hristos, pe 1 septembrie comemorând facerea lumii am
evocat lumina zilei întâi a creaţiei, iar pe 15 august şi pe 8 septembrie cinstim
Adormirea şi Naşterea Fecioarei Maria, Maica Luminii. Cu adevărat Ortodoxia e
Biserica Luminii, iar ortodocşii şi-au înţeles dintotdeauna vocaţia şi misiunea creşti
nă ca martori ai Luminii liturgice şi duhovniceşti a lui Hristos în noaptea şi negurile
unei istorii cel mai adeseori potrivnice, în persecuţii, marginalizări şi dificultăţi. Iar
Lumina luminează în întuneric, iar întunericul nu a reuşit să o stingă.
Un exemplu al acestei experienţe istorice îl constituie şi Ortodoxia transilvană.
La câteva zeci de kilometri spre nord de Sibiu, în inima Transilvaniei, acum două
sute de ani şi mai bine se descoperea un faimos „donarium” din secolul IV, prin care
un creştin latin pe nume Zenovius îşi atârna votul credinţei de un candelabru într-una
din bazilicile creştine de la nordul Dunării. Zenovius atesta că Lumina lui Hristos
trecuse nu doar Dunărea, ci şi Carpaţii.
Creştinism popular, creştinismul românesc este, ca şi poporul român de altfel, o
enigmă şi un miracol istoric, cum s-a spus. Singurul poporul latin şi ortodox din
Europa Orientală, românii sunt şi singurul popor european la care nu se cunoaşte —
ca la popoarele învecinate - data unei convertiri oficiale. Etnogeneza lui a coincis cu
creştinarea, marcată deopotrivă de sigiliul celor două Rome, atât al celei vechi, cât şi
al celei noi, bizantine. Retras în jurul Carpaţilor inaccesibili, într-o existenţă pastora
lă anistorică, poporul român a trăit sute de ani lumina lui Hristos sub forma unui
creştinism popular condus mai cu seamă de asceţi şi monahi. Timp de peste un mile
niu, spaţiul carpato-danubian a fost traversat de valuri succesive de popoare migra
toare într-o lungă noapte şi teroare a istoriei, cum s-a spus.
La aceasta s-au adăugat apoi consecinţele dramatice ale diviziunii confesionale
a Europei de după anul 1000, când graniţa dintre Romano-Catolicism, Ortodoxie şi
Imperiile Mongol şi, ulterior, Otoman, islamic, s-a fixat pe Carpaţi. Dacă românii
ortodocşi de la sud şi est de Carpaţi au putut duce, începând din veacul XIV, o viaţă
politică şi bisericească în condiţii de autonomie, situaţia românilor ortodocşi din
Transilvania încorporată în regatul apostolic maghiar a fost una din cele mai dificile.
Strămoşii poporului ortodox român, pe care astăzi am onoarea să-l păstoresc, au dus
în urmă cu două secole o existenţă martirică: deşi erau majoritari, au fost deposedaţi,
aserviţi, marginalizaţi, toleraţi în propria lor ţară.
Peste acestea s-au adăugat o serie de încercări din partea stăpânilor catolici sau
protestanţi ai provinciei de a-i „misionariza”, fie catolicizându-i (secolul XIV), fie
calvinizându-i (secolul XVII), fie „unindu-i” cu Biserica Romei (secolul XVIII).
Timp de şaizeci de ani - între 1700-1767 - românii ortodocşi n-au mai putut avea
episcop. Aceasta deşi principatul Transilvaniei - veritabilă „Galilee” a confesiunilor
- a avut din secolul XVI una din cele mai ecumenice constituţii religioase din Euro
pa: luterani, calvini, unitarieni şi catolici îşi puteau exercita liber credinţa; doar orto
docşii majoritari erau excluşi din acest acord, fiind doar „toleraţi”. Şi ei au rezistat în
primul rând prin liturghie şi monahism.
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Rezistenţa ortodoxă românească în Transilvania n-a fost însă una doar de opo
ziţie, ci un fenomen particular, prin care românii ortodocşi au învăţat să treacă din
colo de ostilitate şi să recepteze şi asimileze aporturi pozitive de la celelalte confesi
uni, punându-le în serviciul dezvoltării culturale şi sociale a propriilor lor comuni
tăţi. Astfel, încăpăţânându-se să rămână ortodocşi, românii transilvăneni au învăţat
în secolul XVI de la protestanţi să-şi traducă Biblia şi cărţile de cult în limba româ
nă; refuzând să se catolicizeze, au învăţat în secolul XVIII să aprecieze avantajele
culturale şi istorice ale latinităţii; iar în secolul XIX, rămânând fideli Ortodoxiei
tradiţionale, au construit prin mitropolitul Andrei Şaguna o puternică Biserică sino
dală, naţională şi pedagogică, împletind exigenţele tradiţiei cu imperativele demo
craţiei, ale iluminismului şi modernităţii.
în pragul secolului XX, Mitropolia Ortodoxă de la Sibiu era în Transilvania
multietnică şi pluriconfesională un factor de coeziune naţională şi comunitară prin
care Biserica învăţase să reintre în istoria majoră a Europei cu o Ortodoxie urbană,
modernă şi deschisă dialogului cultural cu lumea contemporană. Alături de alte naţi
uni din centrul şi estul Europei, în 1918, prin prăbuşirea imperiilor care i-au divizat,
românii şi-au văzut realizarea visului lor secular de a trăi într-un stat unitar şi inde
pendent, care îi reunea pentru prima dată într-o singură Românie unitară şi modernă.
Bucuria a fost însă de scurtă durată, întrucât la scurt timp întreaga Europă a că
zut pradă ideologiilor totalitare extreme şi unei noi conflagraţii militare soldată cu
divizarea ei în blocuri antagonice, situaţie care a durat până în decembrie 1989. Re
zistenţa ortodoxă românească la noua „teroare a istoriei” contemporane, la seculari
zare, ateism, utopie, materialism şi totalitarism s-a făcut tot prin întoarcere la Lumi
na necreată, iar focarul ei teologic a fost acum Sibiul.
La Facultatea de Teologie Ortodoxă, reorganizată de mitropolitul de vrednică
pomenire Nicolae Bălan (1920-1955), a funcţionat ca profesor între 1929-1946
părintele Dumitru Stăniloae (1903-1993). Originar nu departe de aici, din Vlădenii
Braşovului, tânărul teolog transilvănean s-a dovedit a fi nu doar de o remarcabilă
precocitate, dar şi de un vizionarism spiritual profetic. în 1929, aflat în călătorie de
studii prin Europa, şi-a procurat de la Biblioteca Naţională din Paris fotografiile
întregului corpus al operelor Sfântului Grigorie Palama aflate în manuscris. Pe baza
lor, a publicat în 1931 la Sibiu prima traducere în limbă modernă a două tratate
„despre lumina dumnezeiască”, iar în 1938, tot la Sibiu, a publicat prima veritabilă
monografie ştiinţifică despre viaţa şi teologia Sfanţului Grigorie Palama (cu patru
tratate traduse).
Sibiul ortodox devenea astfel prin părintele Dumitru Stăniloae epicentrul renaş
terii neopatristice a teologiei ortodoxe contemporane. în 1943, în plin război mondi
al, părintele Stăniloae publica la Sibiu o monumentală lucrare de hristologie în care
Ii sus Hristos era prezentat drept unica speranţă de veritabilă „restaurare a umanului”.
Prin toate acestea el presimţea parcă lunga dezumanizare ideologică şi totalitară la
care avea să fie supusă România prin comunism între 1945 şi 1989. înainte ca regi-
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mul să pună stăpânire definitiv pe statul român, în 1948, părintele Dumitru Stăniloae
a reuşit să publice tot la Sibiu primele patru volume ale Filocaliei româneşti.
Lumina necreată a lui Hristos de la capătul liturghiei interiorizate a rugăciunii
lui Iisus a fost, prin Liturghie şi Filocalie, sursa spirituală care a permis Bisericii
Ortodoxe Române reprimate, marginalizate şi strict supravegheate de regimul comu
nist, poliţienesc şi ateu, să supravieţuiască experimentului de inginerie socială care
urmărea crearea unui „om nou” şi a unei „epoci de aur” împotriva tradiţiei şi spiritu
alităţii poporului român.
Lumina duhovnicească pâlpâitoare a Bisericii s-a dovedit mai tare decât utopia
totalitară, Biserica Ortodoxă renăscând după 1990 în noul climat de libertate, înso
ţind aspiraţiile naţiunii române de a-şi regăsi locul în familia europeană pentru a nu
eşua într-o simplă piaţă de consum şi a-şi transforma succesul exterior în eşec inter
ior. Nu există corp fără suflet, nici casă fără lumină şi „nimeni nu pune lumina sub
obroc, ci în sfeşnic, ca să lumineze tuturor celor din casă” (Mt 5, 15). Tot astfel,
nici Europa nu se poate lipsi de lumina lui Hristos.
Din Sibiul lui Nicolaus Olahus şi al lui Samuel von Brukenthal, al lui Andrei
Şaguna, dar şi al părintelui Dumitru Stăniloae, Bisericile Europei, adunate în acest al
treilea popas al itinerarului lor ecumenic, sunt chemate să dea mărturie comună des
pre Iisus Hristos, Lumina lumii. învăţămintele multiple care pot fi desprinse din
povestea creştinismului ortodox al acestui pământ, de la candelabrul cu „ex voto”-ul
lui Zenovius de la Biertan şi până la lumina Filocaliei româneşti, ar putea fi de folos
pentru reflecţiile participanţilor, peste care chemăm binecuvântarea şi harul Părinte
lui luminilor. Amin.

Excelenţa Sa Dr. Christoph Klein,
Episcop al Bisericii Evanghelice A. B. din România
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre, Excelenţele voastre, preaonoraţi
participanţi la cea de-a Treia Adunare Ecumenică, iubiţi creştini, fraţi şi surori,
Vă salut pe toţi cu ocazia deschiderii celei de-a Treia Adunări Ecumenice Eu
ropene în numele Bisericii Evanghelice A. B. din România, care îşi are sediul epis
copal aici în Hermannstadt/Sibiu. Ea este una din cele două Biserici luterane din
ţară, anume cea de limbă germană, spre deosebire de Biserica luterană maghiară.
Biserica noastră a ajuns o Biserică minoritară în urma migraţiei multora dintre cre
dincioşii noştri, mai ales înainte de 1989. Este cunoscută şi ca Biserica aşa-numiţilor
„saşi transilvăneni”, care au întemeiat acest oraş în sec. XII. în vremea în care erau
catolici, în sec. XIV, ei au construit actuala catedrală evanghelică, în care se vor
desfăşura şi unele dintre slujbe şi festivităţile noastre. Ne aflăm în Transilvania, la
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întretăierea dintre creştinismul apusean şi răsăritean. într-o Românie majoritar orto
doxă, Translivania este marcată de diversitatea populaţiilor, limbilor, culturilor, şi,
nu în ultimul rând, confesiunilor de aici. Intre acestea se numără, alături de ortodocşi
şi luterani, care au o reşedinţă episcopală în acest oraş, şi comunităţi ale romanocatolicilor, reformaţilor, greco-catolicilor şi unitarienilor. Convieţuirea seculară a
acestor creştini, în ciuda diversităţii lor religioase şi lingvistice, reprezintă o premiză
deosebită pentru ecumenism în acest oraş, ecumenism care îşi are originile în tole
ranţa religoasă garantată prin lege încă din secolul XVI. Aici, existenţa clădirilor
diferitelor Biserici este de multă vreme un lucru obişnuit, ca şi rugăciunea către
unicul Dumnezeu şi Domnul nostru Iisus Hristos în moduri diferite, sau respectul
pentru alteritatea religioasă. în timpurile noastre am învăţat să descoperim, pe lângă
respect şi toleranţă, şi valorile celorlalţi, să intrăm în contact, să dialogăm şi să în
drăznim să păşim împreună pe drumul care duce spre unitatea noastră văzută.
Credem din aceste motive că aici există premizele pentru întâlniri fructuoase
dintre creştinii tuturor Bisericilor din Europa, pentru rugăciune şi sărbătorire comu
nă, pentru confruntări cu întrebările Europei şi temele care ne vor preocupa aici.
Aici, lumina lui Hristos luminează cu adevărat tuturor: aproape că nu există aici
oameni care să nu îşi mărturisească apartenenţa la religia creştină sau una dintre
confesiunile ei. Aici se poate descoperi ceva din bogăţia „înţelepţilor din Răsărit”
care să îi îmbogăţească pe „înţelepţii din Apus”, şi invers. Dacă se va ajunge la un
schimb bun de bogăţii teologice în întâlnirile, dialogurile şi celebrările noastre, ne
vom întoarce acasă cu mai multă speranţă pentru înnoire şi unitate în Europa.
Noi vă dorim să vă simţiţi acasă în oraşul nostru, şi să folosiţi ocaziile care vi
se oferă în zilele care urmează. Ne vom ruga pentru lărgirea orizonturilor noastre şi
pentru a ne putea deschide la ceea ce este nou, fie el şi străin sau diferit de noi, şi ca
astfel să avem o experienţă care să ne îmbogăţească sau chiar să ne facă mai fericiţi.
Sperăm ca pe această cale să plece semnale din Hermannstadt/Sibiu pentru o nouă
orientare, şi că aici, chiar dacă nu se ajunge la rezultate senzaţionale, totuşi vor fi
trasate semnale clare pentru dreptate, pace şi ocrotirea creaţiei în Bisericile noastre şi
în Europa.
Dumnezeul nostru, al tuturor, Cel Unul şi întreit, să binecuvânteze Adunarea
noastră în Iisus Hristos şi să ne conducă prin Duhul Său Cel Sfânt pe cărările săptă
mânii acesteia.
Dumnezeul nostru al tuturor să binecuvânteze Adunarea noastră ecumenică cu
al Său har şi cu a Sa dragoste de oameni, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.
Traducere
Pr. Lect. Dr. Constantin OANCEA

Eminenţa Sa Gyorgy Jakubinyi,
Arhiepiscop romano-catolic de Alba-Iulia
Eminenţele Voastre, Excelenţele Voastre, onoraţi oaspeţi ecumenici, dragi su
rori şi fraţi în Hristos,
Aşa cum harul lui Dumnezeu l-a aruncat pe rabinul Saul la pământ, înaintea
porţilor Damascului, la şase ani după învierea lui Hristos din morţi, el a auzit vo
cea mustrătoare a lui Hristos: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?” (FA 9, 4). Hris
tos nu spune „de ce persecuţi pe ucenicii Mei?”, ci „pe Mine”. El se identifică pe
Sine însuşi cu Biserica. Dacă cineva vreodată persecută creştinii, persecută pe
Hristos însuşi.
Saul devine Pavel, „apostolul neamurilor” (I Tim 2, 7). Aşa cum el a stat jos în
praf, el a învăţat o dată şi pentru totdeauna că este doar o Biserică. Cineva nu poate
găsi o altă Biserică (cf. / Cor 3, 11). Aşadar, chiar de la început el a rezistat ispitei de
a părăsi Biserica iudeo-creştină şi să găsească o alta pentru aceia care s-au convertit
de la păgânism la creştinism.
în decursul istoriei, creştinii, din nefericire, au făcut ceea ce Sfântul Pavel s-a
luptat întreaga sa viaţă să nu se întâmple: ei au sfâşiat cămaşa lui Hristos (In 19, 23)
în bucăţele.
Divizarea dintre creştini este un scandal pe care îl îndurăm până astăzi. La Cina
cea de Taină, Hristos S-a rugat: „Fă ca ei să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine
şi Eu în Tine, şi ei de asemenea să fie în Noi, aşa ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis” (In 17, 21). De aceea noi considerăm că naşterea mişcării ecumenice din
timpurile noastre este o lucrare a Duhului Sfânt. Şi de aceea eu salut faptul că a IlI-a
Adunare Ecumenică Europeană are loc pe teritoriul Arhiepiscopiei Romano-Catolice
de Alba-Iulia.
Facă Domnul Iisus Hristos, Păstorul sufletelor, de asemenea să ne dăruiască ca
noi să ne cunoaştem unul pe altul, să ne respectăm unii pe alţii şi să dăm mărturie
împreună, această Adunare ne va conduce pe calea unităţii.
Traducere
Pr. Lect. Dr. Constantin OANCEA

Excelenţa Sa Klaus Johannis,
Primarul Sibiului

Onoraţi oaspeţi,
întâi de toate aş dori să adresez un călduros „Bun venit” tuturor oaspeţilor care
vizitaţi Sibiul cu această ocazie specială. Sibiul, în calitatea sa de Capitală Culturală
a anului 2007, este bucuros să primească unul dintre cele mai importante evenimente
creştine ale Europei din ultimul deceniu, Adunarea Ecumenică Europeană.
Consider că Sibiul, un oraş al multiculturalităţii şi diversităţii religioase, este
ideal pentru o astfel de manifestare. Oaspeţii noştri creştini vor găsi aici un oraş cu o
dimensiune istorică aparte, cu o moştenire păstrată din perioade de coabitare armo
nioasă între diferitele culturi.
Sibiul este unul dintre oraşele care arată că este posibil ca toate confesiunile
creştine să fie împreună, unde reprezentanţi ai diferitelor credinţe creştine se adună
pentru rugăciune comună. Sibiul este, aşadar, un bun exemplu de coabitare paşnică,
productivă şi sănătoasă a tuturor religiilor.
Comunitatea creştină din Sibiu este foarte legată de conceptul acestei Adunări
Ecumenice trimiţând mesajul său de pace şi unitate, prin diversitatea lui, întregii
Europe.
Centrul istoric al Sibiului, un ansamblu arhitectural unic, găzduieşte nouă bise
rici, aparţinând de cinci diferite credinţe, care se află la numai câteva minute una de
cealaltă. Deci, în acest spaţiu relativ mic, de aproximativ 80 ha, al centrului istoric,
toate credinţele şi-au aflat un loc al lor, în bună armonie, ba chiar în legătură strânsă
una cu cealaltă.
Doresc să urez tuturor reprezentanţilor creştini din Europa şi oaspeţilor care vor
vizita Sibiul cu această ocazie, o şedere plăcută în oraşul nostru.

Traducere din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

Cuvântul Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu
la dineul oferit în cinstea sa de către înalt Prea Sfinţitul
Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului
„Lumina lui Hristos luminează tuturor!”
într-adevăr, Lumina lui Hristos luminează tuturor, în mod neîncetat şi fără dis
criminare; la fel cum soarele străluceşte „peste cel rău şi peste cel bun” (Mt 5, 45).
Acest mesaj este familiar şi drag Sfintei noastre Biserici Ortodoxe. El se repetă în
Sfânta Liturghie a Darurilor Mai înainte Sfinţite în vremea Postului Mare înainte de
Paşti. Şi este experiat cu bucurie în timpul nopţii de înviere, precum lumina strălu
ceşte glorios în întuneric (In 1, 5) pentru că este lumina care niciodată nu se stinge;
lumina din Mormântul lui Hristos Cel înviat. Este „lumina adevărată” (I In 2, 8), o
lumină a adevărului, vieţii şi speranţei.
înalt Prea Sfinţite şi iubit frate în Hristos, Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, Locum Tenens de Patriarh al României,
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Laurenţiu, iubit frate în Hristos şi împreună slujitor,
Eminenţa Voastră Cardinal Erdd,
Eminenţa Voastră Părinte Jean-Amold de Clermont,
Excelenţele Voastre,
Părinţi, fraţi, surori şi copii în Domnul, toţi cei care participaţi la cea de A IlI-a
Adunare Ecumenică Europeană.
Este sub inspiraţia luminii lui Hristos faptul că am venit împreună în acest oraş
istoric al prietenoasei Românii, care este de asemenea capitală culturală a Europei în
acest an, graţie minunatei şi binecuvântatei cooperări dintre Conferinţa Bisericilor
Europene (CEC) şi Consiliul Conferinţelor Episcopilor Europeni (CCEE).
Este sub inspiraţia acestei lumini a lui Hristos faptul că ne-am adunat astăzi
aici, după invitaţia frăţească şi binevoitoare a Patriarhiei Române.
Am dori să ne exprimăm recunoştinţa noastră faţă de înalt Prea Sfinţitul Părinte
Laurenţiu pentru onoarea acestei invitaţii şi am dori să adresăm un salut din inimă
tuturor aleşilor invitaţi la acest dineu.
Am dori să adresăm binecuvântările noastre şi cele mai bune urări întregului
popor nobil al ţării noastre gazdă, şi în mod deosebit dragii noastre Sfinte Biserici
Ortodoxe a României, care a fost odată fiica noastră, dar acum este Biserica noastră
soră. Ne aducem cu veneraţie aminte de recenta adormire în Domnul a Patriarhului
Teoctist de fericită amintire. Şi privim înainte spre alegerea unui succesor vrednic al
său, experimentat în probleme ale Bisericii, ale Europei şi ale întregii lumi; gata să
răspundă nevoilor nu numai ale românilor, ci de asemenea ale întregii familii orto
doxe în ansamblul ei. Pentru a avea parte de o cooperare deosebită cu liderii politici
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ai acestei ţări în parcursul european; continuând să întărească şi mai mult slujirea
ecumenică concretă a Bisericii Ortodoxe Române.
E cunoscut faptul că susţinem dintru început munca Conferinţei Bisericilor Eu
ropene. Şi că am găzduit a VUI-a Adunare Generală în Creta, prima într-un teritoriu
geografic în mod tradiţional ortodox. Suntem de asemenea bucuroşi deoarece pre
zenta A IlI-a Adunare Ecumenică Europeană are loc într-o ţară majoritar ortodoxă,
în mod deosebit fiindcă are loc înainte de încheierea unui an de la vizita istorică a
Sanctităţii Sale, Papa Benedict al XVI-lea la Patriarhia Ecumenică, şi în acelaşi timp
pe parcursul aşteptării întâlnirii plenarei Comisiei Oficiale de Dialog Teologic între
Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică.
Aceste evenimente oferă prezentei Adunări dreptul, şi de asemenea responsa
bilitatea de a adresa un mesaj clar de unitate şi renaştere către toţi; un mesaj de
mângâiere şi speranţă către acei fraţi creştini, care vorbesc de o „stagnare ecumeni
că”, ceva ce nu a fost întotdeauna justificat.
Tema prezentei Adunări ne cheamă mai mult pe toţi să medităm şi să interpre
tăm un fapt extrem de sensibil, care dă expresie unui paradox tainic. Ne referim la
evenimentul LUMINII pe care nici o tradiţie religioasă sau filozofică nu l-a pus în
centrul ei, atât de mult cum au facut-o şi continuă să o facă Sfintele noastre Scrip
turi, ca de altfel şi teologia noastră creştină, imnologia, arta religioasă şi în general
spiritualitatea creştină, Biserica fiind acuzată de către mulţi ca fiind obscurantistă,
retardată, reacţionară, ca un obstacol spre iluminare şi progres.
Suntem datori să căutăm cu umilinţă şi căinţă datorită raţiunilor acestei afirma
ţii, să vorbim în cadrul acestei Adunări despre nădejdea care este în noi (/ Pt 3, 15);
o nădejde a luminii şi a perspectivei. Este necesar să acţionăm în acest mod astăzi, în
faţa realităţilor sumbre ale vieţii lumii noastre contemporane, şi de asemenea despre
noua realitate europeană. Cea din urmă în particular, la care poporul nobil al Româ
niei participă activ, poate fi adusă spre o împlinire pozitivă numai prin lumina cea
ferventă, unificatoare şi purtătoare de viaţă a lui Hristos. Singura lumină care iradia
ză în mod benefic atât asupra celor care o ignoră, a celor care o tăgăduiesc, chiar şi
asupra acelora care II prigonesc pe Hristos.
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Laurenţiu,
Vă considerăm a fi fericit pentru oferirea ospitalităţii acestei Adunări Europene
în Eparhia voastră. Şi credem că slujirea episcopală şi în general cea clericală a
noastră, a tuturor, ne reaminteşte de cuvintele Domnului nostru, potrivit Căruia,
învăţătura Sa a fost pentru unii nimic mai mult decât nebunie, pentru unii un scandal,
pentru alţii cuvinte goale şi neînsemnate; dar pentru cei aleşi ea a fost cuvânt de
mântuire. Noi, desigur, prin predică, rugăciune şi viaţă bisericească, prin cuvânt şi
prin propria noastră viaţă, care trebuie să fie exemplară, îi chemăm pe toţi şi în mod
deosebit pe aceia care au o anumită cunoaştere despre credinţa în Hristos, să vină
spre lucrarea adevărului, să se căiască, şi să participe în mod activ la lucrarea mântu244
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itoare a Bisericii, şi nu cruţăm necazuri şi piedici pentru realizarea acestui scop şi
pentru a place Domnului nostru.
Dumnezeiescul Paul, dorind să comunice cu episcopii şi diaconii din Filipi, mul
ţumea Domnului „pentru fiecare aducere aminte a lor”, şi îi asigura că în rugăciunile
sale va face cereri pentru toţi cu bucurie „pentru împărtăşirea lor întru Evanghelie, din
ziua dintâi până acum, că Ei Care a început lucrarea ce bună în ei o va împlini până în
ziua lui Hristos lisus” (Filip 1, 1-6). Aşadar, noi de asemenea mulţumim Domnului
pentru tot ceea ce vedem, şi vă felicităm înalt Prea Sfinţite, drag frate Laurenţiu pentru
temeinica muncă depusă în slujirea Bisericii şi a teologiei sale.
Rugându-ne ca Tatăl cel Ceresc, „Părintele luminilor” (Iac 1, 17) să binecuvân
teze această Adunare, vă mulţumim încă odată înalt Prea Sfinţite şi drag frate,
rugându-ne pentru sănătatea tuturor celor prezenţi şi a reprezentanţilor tuturor Bise
ricilor creştine din România.
Harul Domnului nostru lisus Hristos să fie cu voi, cu toţi. Amin!
Traducere din limba greacă
Dr. Ştefan TOMA

2. Cuvântări rostite în prima plenară AEE3
în dimineaţa de 5 septembrie 2007
Mesajul Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I
la serviciul religios de deschidere
a celei de A IlI-a Adunări Ecumenice Europene,
Sibiu, România, Miercuri, 5 septembrie 2007
„Lumina lui Hristos luminează tuturor! Speranţă de reînnoire şi unitate în
Europa ”
„Dăm slavă preabunului şi unicului Dumnezeu, Cel în Treime închinat, care
ne-a învrednicit de la Răsărit la Apus, de la Nord la Sud, de pe tot continentul nostru
istoric european, să ne adunăm pentru a treia oară în Bisericile sale creştine, pentru
ca „cu o gură şi o inimă” să-I lăudăm din tot sufletul numele cel sfanţ şi să oferim
astfel o mărturie creştină comună.
Dăm slavă preabunului Dumnezeu, pentru că prin Lumina Domnului şi Mântu
itorului nostru Iisus Hristos ne-a călăuzit paşii şi gândurile, în ultimele trei decenii,
astfel încât am dezvoltat o activitate ecumenică merituoasă şi o cooperare apropiată
între Bisericile creştine, cu perspective pline de speranţă în crearea unei noi Europe.
In aceste momente, ne amintim de fundamentul creştin al Europei, precum şi de
lumina mesajului evanghelic predicat de la Răsărit la Apus, mesaj care a pus bazele
civilizaţiei şi identităţii europene până în ziua de astăzi, în ciuda faptului că unii
oameni ignoră - şi continuă să o facă - această realitate.
Astăzi, ne aflăm în frumosul şi istoricul oraş Sibiu, ca reprezentanţi şi membri
ai tuturor Bisericilor creştine din Europa. In acelaşi timp, însă, acest oraş are privile
giul de a fi una dintre capitalele culturale ale Europei în 2007.
Bucuria noastră este umbrită în acest moment, însă, de recenta mutare la Dom
nul a iubitului nostru frate şi vrednicul de amintire Patriarh al României, Prea Ferici
tul Teoctist, care acum priveşte din înălţime, binecuvântând această adunare. Ne
rugăm din tot sufletul, ca Domnul nostru Cel înviat din morţi să odihnească sufletul
său cu drepţii.
Am ajuns aici într-un spirit de pelerinaj de la o piatră de hotar la alta. Am înce
put cu prima Adunare Ecumenică Europeană la Basel, Elveţia, în 1989, mergând la
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Graz, Austria, în 1997, pentru a doua Adunare Ecumenică Europeană, şi astăzi sun
tem aici pentru a treia Adunare Ecumenică Europeană, trecând prin Roma şi
Wittenberg. Iisus Hristos, Care luminează toate neamurile ca „lumină a neamurilor”
(Is 49, 6 şi FAp 13, 47) şi a întregii lumi, ne-a îndreptat din nou paşii spre această
binecuvântată întâlnire. Pentru că, într-adevăr, Lumina lui Hristos străluceşte peste
toţi, aşa precum spunem şi în experienţa noastră liturgică din timpul Postului Mare,
în timp ce ne pregătim să celebrăm marea sărbătoare şi minunatul eveniment al învi
erii Domnului.
Binecuvântăm şi salutăm această călătorie sfântă a creştinătăţii europene, călă
uzită de Lumina lui Hristos ca de la un far la altul, în care recunoaştem călătoria Sa
răstignită de-a lungul secolelor, mai ales în timpul dezmembrărilor creştinătăţii în
numeroase Biserici şi confesiuni, dar şi în dorinţa tot mai mare şi mai ales în obliga
ţia restaurării comuniunii şi unităţii creştine.
Ne bucură şi faptul că, fiind rod al Luminii lui Hristos şi al puterii Duhului
Sfanţ, cooperarea ecumenică dintre Bisericile creştine nu este ceva cu totul nou.
Biserica Ortodoxă, la iniţiativa Patriarhiei Ecumenice, a invitat de mai bine de o sută
de ani, atât Bisericile Ortodoxe surori, cât şi toate Bisericile lui Hristos din întreaga
lume, la cooperare în vederea deplinei refaceri a comuniunii creştine şi a unităţii,
precum şi a sprijinirii omenirii suferinde. Dar, în acest moment, problemele specifice
nu sunt necunoscute. Ele au fost discutate în mod deschis de mai multe ori în întâlni
rile ecumenice pan-europene din trecut, unde - inspiraţi de lumina lui Hristos şi
iluminaţi de Duhul Sfânt - s-au luat deciziile necesare şi s-au trasat concluziile co
respunzătoare. Acestea au fost rezumate, printre altele, în Charta Oecumenica, pu
blicată la Strasbourg în luna aprilie 2001. Acestea au legat Bisericile din Europa,
prin acţiuni şi activităţi specifice, să slujească înspre unirea creştină pe baza aceleiaşi
credinţe în iubire, pe calea lor spre Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Bise
rică, precum s-a formulat în Mărturisirea de credinţă din timpul celui de al II-lea
Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, pentru sprijinirea şi protejarea
demnităţii persoanei umane ca şi chip al lui Dumnezeu, precum şi pentru împăcarea
dintre popoarele şi culturile continentului european.
Desigur, suntem conştienţi că această Charta Oecumenica nu constă într-o con
stituţie pentru o super-biserică şi nici nu considerăm Charta ca fiind un text infailibil.
Cu toate acestea, în ciuda aparentelor slăbiciuni ale sale, nu încetează să fie rezulta
tul unei cooperări inter-bisericeşti intense şi responsabile, precum şi dovada unei
voinţe puternice a tuturor Bisericilor Europene de a continua să extindă şi să întă
rească cooperarea lor pentru o dezvoltare cu totul nouă a Europei. Charta
Oecumenica constituie în special rodul celei de A Il-a Adunări Ecumenice Europene
din Graz, elementul de legătură între acea adunare şi propria noastră întâlnire, şi un
text fundamental pentru intensificarea cooperării între Bisericile Europei.
Astfel, din toate aceste motive, nu este întâmplător că, pentru această A IlI-a
Adunare Ecumenică Europeană, textul Chartei Ecumenice a fost promovat ca şi
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fundament pentru determinarea temelor particulare: Lumina lui Hristos şi Biserica,
Lumina lui Hristos şi Europa şi Lumina lui Hristos şi lumea.
Este potrivit ca dezbaterile să înceapă cu tema fundamentală a unităţii între Bi
sericile creştine, adică subiectul principal şi de neînlocuit al Mişcării Ecumenice.
Din această poziţie, aşadar, noi repetăm şi evidenţiem faptul că întreaga Ortodoxie,
şi smerenia noastră în mod personal, rămâne fermă şi inflexibilă în convingerea
noastră, că suntem obligaţi să facem tot ceea ce ne stă în putere pentru a promova
lucrarea sacră de restaurare deplină a comuniunii eclesiale şi sacramentale între Bi
serici, pe fundamentul aceleiaşi credinţe în dragoste şi respect pentru exprimările
particulare în cadrul cărora este experiată credinţa apostolică.
Aşteptăm şi sperăm că această A IlI-a Adunare Ecumenică Europeană va avea
drept rezultat paşi pozitivi şi semnificativi, ca şi concluzii înspre acelaşi scop, şi că
Bisericile pot - inspirate de lumina lui Hristos şi în recunoaşterea acestei lumini împreună să se înţeleagă asupra caracterului şi formei unităţii creştine pe care o cău
tăm, în chip special, dat fiind că ştim că unul dintre impedimentele prealabile şi
existente este exact părerea diferită dintre Bisericile creştine în ceea ce priveşte sco
pul şi misiunea Mişcării Ecumenice.
Rugăciunea finală a Domnului nostru, din cap. 17 al Evangheliei după Evan
ghelistul Ioan, rămâne pentru noi toţi criteriul şi scopul, precum şi forma mult doritei
unităţi creştine: „Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în
Mine, prin cuvântul lor. Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu
întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (In
17, 20-21). Cuvântul „precum” arată aici modelul pentru restaurarea comuniunii şi
unităţii creştine şi al unităţii, care este viaţa şi modul de existenţă între cele trei per
soane ale Dumnezeului Treimic. Acest legământ al Domnului nostru Iisus Hristos
trebuie să fie desăvârşit în noi, pentru ca lumea să poată crede în El. Prin această
rugăciune, noi am primit porunca; şi astfel, prin rugăciune, muncă şi contemplare
duhovnicească, noi suntem de asemenea obligaţi să progresăm cu responsabilitate,
pentru a face împreună mărturisirea credinţei şi a slujirii practice. Aşadar, noi cău
tăm să realizăm deplina comuniune dintre Biserici, împreună cu toate consecinţele
ei, mai degrabă decât a intereselor individuale pentru creşterea puterii proprii şi a
influenţei, sau altfel spus sublinierea exagerată a excluderii şi unicităţii eclesiale.
Exact din aceste motive, noi promovăm în mod sincer şi susţinem orice dialog
teologic ecumenic, în aceeaşi măsură, ca ceva absolut necesar, chiar şi în relaţiile
cele mai critice dintre noi, dat fiind că fără dialog este imposibil de dobândit ţinta
finală dorită a reconcilierii creştine, comuniunea şi unitatea.
Doar prin sinceritate şi dialog obiectiv vom putea fi capabili să contribuim întrun mod decisiv la consolidarea reconcilierii şi comuniunii chiar între cetăţenii Euro
pei, sprijinind şi promovând crearea unei noi Europe, unde principiile şi valorile
creştine vor guverna pe fundamentul moştenirii spirituale a creştinătăţii. Atunci, vom
fi capabili să mărturisim şi să proclamăm că, într-adevăr, Lumina lui Hristos strălu-
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ceşte tuturor! Iisus Hristos însuşi ne-a asigurat: „Eu sunt lumina lumii. Oricine îmi
urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In 8, 12).
Prin urmare, temeliile pentru o nouă Europă nu pot fi numai de ordin financiar
şi politic, sau cu dimensiuni doar culturale şi naţionale. De aceea - cum putem noi
mai bine şi în deplină convingere creştină - suntem de acord şi contribuim la crearea
unei Europe umane şi sociale, iluminată de veşnica şi nestinsa lumină a lui Hristos,
în care să domnească drepturile umane şi valorile fundamentale ale păcii, dreptăţii,
libertăţii, toleranţei, ale co-participării şi într-ajutorării. în acelaşi timp, subliniem în
mod categoric importanţa respectului pentru viaţă, valoarea supremă a căsătoriei şi a
familiei, ajutorarea şi asistenţa celor săraci, iertarea şi îndurarea (cf. Charta
Oecumenica, par. 8). Dacă lumea nu este convinsă de munca noastră, de faptul că
demnitatea şi problemele specific umane sunt în centrul intereselor celor aflaţi în
poziţii de responsabilitate, atunci nu poate fi vorba nici de încredere şi nici de un
progres semnificativ în noua Europă.
Noi rămânem fermi în aceste principii şi valori creştine. Deoarece, avem în
minte marea realitate contemporană înşelătoare, în care prevalează o confuzie a va
lorilor şi unde lupta dintre lumină şi întuneric este în desfăşurare. Noi suntem pro
fund preocupaţi de persoana umană, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu,
şi în acelaşi timp dispreţuită şi ignorată. Suntem de asemenea preocupaţi de familie
şi de importanţa ei esenţială. Suntem preocupaţi de muncitori, care sunt folosiţi în
principal ca mijloace de consum şi producţie. Suntem preocupaţi de creaţia lui
Dumnezeu, care este în mod constant şi cinic interpretată ca subiect de abuz; deoare
ce ea suspină, planeta noastră fiind chiar ameninţată, aşteptând răscumpărarea şi
protecţia noastră (Rm 8).
Ce altceva ar mai trebui făcut, dincolo de ceea ce s-a realizat, pentru a deveni
responsabili şi conştienţi de condiţia dramatică a supravieţuirii umane pe glob şi
pe continentul îmbătrânit al Europei? Ce altceva ar mai trebui făcut, dincolo de
ceea ce s-a realizat, pentru ca ochii noştri să fie deschişi, să vedem lumina lui Hris
tos şi să o urmăm, şi astfel să nu umblăm în continuu în întuneric şi amăgire? Nu
este timp pentru aşteptare sau întârziere. Altminteri, noi suntem binevoitori şi ires
ponsabili, chiar mai grav, cu ochii închişi. în consecinţă, responsabilitatea noastră
este crescândă.
Ceea ce trebuie să se întâmple imediat este căinţa, împreună cu schimbarea vie
ţii care însoţeşte căinţa. Lumina călăuzitoare a lui Hristos întotdeauna există. Cu
toate acestea, ochii noştri au fost orbiţi şi sunt incapabili să perceapă şi să urmeze
acea lumină. Pentru că ei s-au deprins cu întunericul predominant şi confuzia. Fie ca
cei ce au ochi de văzut, să vadă. Judecata lui Iisus Hristos către ucenicii Săi ne este
repetată nouă astăzi: „Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi, şi nu vă adu
ceţi aminte? ...Şi El le-a spus: încă nu înţelegeţi?” (Mc 8, 18-21). Nu este astfel
nimic nou, că aceia care se considerau ai Săi, L-au părăsit pe Acela Care este Lumi
na, în chip neînţelegător, după cum menţionează şi Evanghelistul Ioan: „Cuvântul
era Lumina cea adevărată, Care luminează pe tot omul care vine în lume. în lume era
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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” {In 1,9-11).
Pentru aceasta, în mijlocul acestei situaţii, repetăm astăzi, la fel cum am făcut
în trecut, înaintea tuturor, că vom continua fără îndoială să ne plasăm pe noi înşine,
personal, ca şi Patriarhia Ecumenică - şi, cum ne place să credem, împreună cu toate
Bisericile creştine ale Europei - în serviciul şi slujirea umanităţii, care astăzi suferă
în multe feluri, şi a creaţiei lui Dumnezeu, care suspină împreună cu noi. Nu există
nici o soluţie alternativă la aceste probleme, şi suntem absolut pregătiţi să contribu
im şi să cooperăm la orice dialog constructiv şi sincer.
în acest spirit, noi binecuvântăm şi aprobăm recomandarea propusă de repre
zentanţii ortodocşi de la Conferinţa de pregătire inter-ortodoxă, care a avut loc la
Rodos în luna iunie, în vederea acestei Adunări, ca o dovadă tangibilă a preocupării
Bisericii Ortodoxe, dar şi a tuturor Bisericilor creştine din Europa, ziua de vineri, 7
septembrie, să fie o zi de post pentru noi toţi, ca răspuns pentru comportamentul
nostru distructiv şi arogant faţă de natură şi mediul înconjurător.
In acest moment, deplin conştienţi de slujirea armonioasă din interiorul între
gului trup al comuniunii fraţilor noştri ortodocşi, chemăm iarăşi toate Bisericile
Ortodoxe să-şi asume responsabilităţile vremii şi să conlucreze împreună, atât în
interiorul Ortodoxiei, cât şi în afara ei, cu toate Bisericile care mărturisesc numele
lui Hristos, în mod deosebit cu toate Bisericile din Europa, să contribuie la vindecarea suferinţei omului contemporan. Fără acest dialog şi cooperare apropiată necesară
cu toţi ortodocşii şi toţi creştinii, dar de asemenea şi cu toate persoanele responsabile
şi toate forurile competente şi autorităţile religioase, politice, economice, culturale şi
altele, acţiunile noastre izolate sunt determinate de la bun început eşecului.
Mărturisim, proclamăm şi experiem aceasta, deoarece suntem absolut convinşi
că preocuparea noastră este de asemenea şi preocupare a tuturor Bisericilor creştine,
ca şi preocupare a tuturor oamenilor raţionali - lideri locali, naţionali, internaţionali
şi europeni din diferite poziţii administrative.
De altfel, cunoaştem şi precizăm că principiile şi valorile de bază ale celorlalte
religii monoteiste nu numai că permit, dar şi impun respectul reciproc al demnităţii
persoanei umane şi, prin extensie, coexistenţa paşnică a tuturor oamenilor şi a tutu
ror credinţelor. Rezultatele şi recomandările numeroaselor dialoguri inter-religioase,
multe dintre ele fiind organizate în urma iniţiativei noastre şi cu participarea noastră
personală, ne încredinţează convingător despre acest adevăr. Orice altă pretenţie sau
prejudiciu al aşa-zisei religii, sau a unora dintre acestea, pe baza caracterului şi a
principiilor lor, care se presupune că contribuie la, şi promovează intoleranţa reli
gioasă, fanatismul, extremismele naţionale, violenţa şi războaiele, nu corespund
realităţii. Pe de altă parte, repetăm principiul de bază al Declaraţiei de la Bosfor a
conferinţei inter-religioase ţinută în 1994, care pe lângă smerenia noastră, a fost
semnată de reprezentanţi ai creştinismului, iudaismului şi islamului. Această decla
raţie accentuează în mod categoric faptul că orice crimă în numele religiei este o
crimă împotriva religiei. Suntem pe deplin convinşi că coexistenţa paşnică şi coope250
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rarea dintre oameni aparţinând diferitelor rase şi diferitelor religii este nu numai
posibilă, dar şi plăcută Dumnezeului păcii şi al dreptăţii.
Aşadar, vigilenţa şi rezistenţa puternică sunt necesare, pentru ca sensul religios
şi sensul comunitar cu privire la aceleaşi idealuri, sau interese politice şi economice,
sau altele, să nu fie parte a unui abuz.
Fundamentaţi pe credinţa noastră, noi trebuie nu numai să proclamăm cu pro
priile noastre cuvinte, ci de asemenea să mărturisim prin trăire, că toţi suntem pele
rini trecători în această lume, „neavând aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce
va să fie” (Evr 13, 14). în concluzie, şi noua Europă prezintă deja toate dimensiunile
unei societăţi în mişcare a popoarelor de diferite origini culturale, sociale şi religioa
se, care cu toţii trebuie priviţi cu seriozitate, dincolo de reformele politice şi institu
ţionale ale noii societăţi, pe baza respectului reciproc şi a egalităţii tuturor oameni
lor, precum Părinţii noştri au reliefat.
Suntem pe deplin încredinţaţi că Lumina lui Hristos luminează tuturor!^ Această
mărturisire este în Biserica Ortodoxă, parte a pregătirii pentru slujba de înviere a
Domnului nostru Iisus Hristos. Lumina lui Hristos este mai mult sau mai puţin ace
laşi Hristos al învierii, Biruitorul neputinţelor şi al patimilor, Cel ce a biruit moartea
prin moarte, dăruind tuturor viaţa veşnică: „Totul s-a umplut acum de lumină, cerul,
pământul şi cele de dedesubt; să prăznuiască aşadar toată creaţia învierea lui Hristos,
în care s-a întărit”.
Această credinţă a noastră este şi aşteptarea şi nădejdea noastră, convingerea şi
viitorul tuturor.”
Traducere din limba greacă
Dr. Ştefan TOMA

Mesajul Preşedintelui României
cu prilejul Adunării Ecumenice Europene
Preşedintele României, domnul Traian Băsescu
Sanctitatea voastră,
înalt Prea Sfinţiile voastre,
Eminenţe,
Excelenţele voastre,
Distinşi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
Doresc să vă transmit salutul meu cordial cu prilejul celei de-a Treia Adunări
Ecumenice Europene care se desfăşoară la Sibiu - capitală culturală a Europei.
în primul său an de apartenenţă la Uniunea Europeană, România are astfel pri
vilegiul să găzduiască un eveniment definitoriu pentru acţiunea comună a Bisericilor
creştine şi pentru raportarea noastră responsabilă la valorile spirituale care au stat la
baza identităţii europene.
Personalităţile fondatoare ale Europei unite au vorbit cu încredere şi speranţă
despre „sufletul Europei”, despre dimensiunea spirituală a unităţii şi a solidarităţii garanţie a reconcilierii, a păcii şi a dreptăţii spre care aspirau, acum o jumătate de
secol, popoarele Europei.
Astăzi este mai necesar ca oricând să conturăm un spaţiu de reflecţie comună
asupra rolului pe care Bisericile pot să-l asume în societăţile noastre, potrivit misiu
nii lor religioase, pentru a dezvolta dialogul intercreştin şi interreligios, pentru a
cultiva respectul faţă de demnitatea persoanei, faţă de semeni şi faţă de natura în care
credincioşii văd creaţia lui Dumnezeu.
Ştiu că aţi început la Roma şi aţi continuat la Wittenberg un pelerinaj în vede
rea pregătirii acestei Adunări, prin a celebra diversitatea tradiţiilor din sânul creşti
nismului european. Desfâşurându-se la Sibiu - un veritabil model de întâlnire şi
conlucrare între culturi şi confesiuni religioase, şi pentru prima dată într-o ţară majo
ritar ortodoxă, ţară care a pregătit evenimentul de astăzi prin vizita istorică a Papei
Ioan Paul II din 1999, a treia Adunare Ecumenică Europeană este pentru noi toţi
semnul solidarităţii între credinţe şi o speranţă reînnoită de unitate.
îmi exprim convingerea că lucrările Adunării Ecumenice de la Sibiu vor con
tribui la intensificarea colaborării interconfesionale în spiritul Cartei Ecumenice şi
vor confirma totodată vocaţia României de a fi un spaţiu al dialogului şi al cooperării
în vederea binelui comun în Europa.

Mesaj la deschiderea Adunării
Excelenţa Sa Cardinal Peter Erdo, Preşedinte al CCEE
Mă bucur să deschid, împreună cu preşedintele Conferinţei Bisericilor Europe
ne, Pastorul Jean-Amold de Clermont, lucrările celei de-a Treia Adunări Ecumenice
Europene. Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră în numele Consiliului Conferin
ţelor Episcopale Europene şi vă mulţumesc că aţi dat curs invitaţiei.
Noi ca şi creştini din Europa, am pornit din nou la drum. Am conceput această
Adunare ca un proces, ca un pelerinaj european. Pe drumul nostru, noi mergem şi pe
urmele Adunărilor precedente. Când ne-am întâlnit în 1989 la Basel, Europa era încă
divizată de un zid înspăimântător. România, care acum este gazda noastră, precum şi
multe alte ţări europene, poartă încă urmările acestor vremuri. Schimbările politice şi
economice bineînţeles că nu ne-au adus cerul pe pământ. Independent de aceasta, o
astfel de utopie ar fi străină de credinţa noastră, căci noi aşteptăm întâlnirea întregii
umanităţi cu Domnul, la sfârşitul veacurilor. Aceasta nu înseamnă că nu ne sunt
încredinţate sarcini concrete spre a face lumea din jurul nostru mai dreaptă şi mai
frăţească. Mai ales chestiunea dreptăţii nu este încă clarificată. în 1997 ne-am întâl
nit din nou la Graz, într-o nouă Europă aflată pe drumul unificării şi libertăţii. Noi
provocări se arată la orizont: mobilitatea popoarelor, care nu înseamnă întotdeauna
contacte armonioase între religii şi culturi, însoţeşte globalizarea, inclusiv pe conti
nentul nostru. Raportul bipolat de puteri al lumii pare să fie înclinat dominării unei
singure puteri, o realitate care pretinde de la omul vestic o responsabilitate morală cu
totul deosebită. Pe scena politică a lumii observăm fenomene cu totul noi, precum
întărirea marilor ţări asiatice, dreptate, respectiv nedreptate la nivel internaţional,
deznădejde, terorism, criză ecologică, răspândirea secularismului, incredibilul pro
gres al ştiinţei şi tehnicii, mai ales al bioeticii, care răstoarnă viziunea asupra omului
şi care postulează o serie întreagă de reflecţii etice. Europa de astăzi nu este nici
Europa de la Basel nici cea de la Graz. în Europa de astăzi, care, pe de o parte, ni se
pare că vagabondează de ici, colo lipsită de scopuri şi idealuri, ne apare, pe de altă
parte, ca având tot mai urgent nevoie de găsirea unui nou sens, noi avem greaua
responsabilitate „să mărturisim despre Lumină” (vezi In 1, 8). Lumina Iluminismu
lui, care, prin originea sa, nu a fost, din punct de vedere cultural, prea departe de
moştenirea creştină şi care a slujit cu prioritate raţiunii economice, nu mi se pare a
mai fi suficientă pentru drumul nostru.
Sunt convins că în aceste zile noi trebuie să luăm foarte în serios tema pe care
am ales-o pentru Adunarea noastră „Lumina lui Hristos luminează tuturor, speranţă
pentru unitate şi înnoire în Europa.” Este o temă profund biblică, aşa cum putem citi
în prologul ioaneic: „Cuvântul este lumina cea adevărată, Care luminează pe tot
omul, care vine în lume” (In 1, 9). De aceea, pe bună dreptate, în Liturghia răsăritea
nă se cântă: „Lumina lui Hristos luminează tuturor.” Contribuţia noastră la succesul
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Adunării de la Sibiu depinde de măsura în care vom reuşi să citim problemele cu
care ne vom ocupa, în lumina Evangheliei. Aceasta înseamnă că trebuie să ne ridi
căm capetele noastre, căci ca şi creştini botezaţi noi am primit lumina lui Hristos. In
acelaşi timp trebuie să fim foarte smeriţi, căci ceea ce oferim lumii nu este propria
noastră realizare. Ca şi creştini, noi suntem slujitori, dar şi mesageri ai Evangheliei.
Şi: trebuie să ne deschidem inimile, astfel încât lumina şi dragostea lui Hristos să
poată cuprinde prin noi pe toţi oamenii.
Simbolul hristologic al luminii este linia roşie a relatării creaţiei şi al istoriei
mântuirii. Cuvântul creator de la început rupe tăcerea şi vesteşte: «Să fie lumină. Şi a
fost lumină» (Fc 1, 3). La plinirea vremii, «lumina cea adevărată ...» (In 1, 9) a venit
în lume şi s-a făcut trup (vezi In 1, 7, 14). La sfârşitul veacurilor, oraşul cel sfânt,
Ierusalimul, nu va mai avea nevoie «nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze,
căci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este Mielul » (Apoc 21,23)”'.
Deja Conciliul Vatican II învaţă că după dezbinarea creştinilor, „va fi greu pen
tru Biserica însăşi să formuleze deplinătatea catolicităţii sub toate aspectele în reali
tatea vieţii” (Unitatis Redintegratio 1,4j). Susţinerea chestiunilor sfinte ale unităţii ar
trebui să ducă la reînnoirea identităţii precum şi a valorilor autentic creştine şi uma
ne ale societăţii în Europa. La audienţa generală din data de 8 August 2007, papa
Benedikt XVI a vorbit despre viaţa şi opera lui Grigorie de Nazianz şi l-a citat pe
Sfântul episcop, care, în 381, a spus, cu privire la opoziţia faţă de persoana sa la
sinodul de la Constantinopol: «Noi, cei care iubim atât de mult pe Dumnezeu şi
Hristos, l-am împărţit pe Hristos. Din dorinţa de adevăr, ne-am minţit unul pe altul,
din dorinţa de dragoste am semănat ură, din cauza pietrei celei din capul unghiului,
ne-am depărtat unii de alţii» (Oratio 6, 3: SC 405, 128). Această săptămână este
legată de o situaţie cu totul deosebită, însă relevă o analogie la un aspect al proble
mei ecumenice şi o luminează: este dragostea dintre creştini. Uneori, creştinii sunt,
prin credinţă şi tradiţie, apropiaţi unii de alţii, însă se tratează unii pe alţii cu frică şi
neîncredere, cu amintiri negative şi alte boli cronice ale trecutului. Una din principa
lele probleme este, drept urmare, concilierea inimilor între creştini. Aceasta pare să
fie deosebit de actuală între catolicii de diferite rituri şi creştinii ortodocşi din centrul
şi estul Europei, o regiune a căror popoare au suferit mult şi a căror societăţi, tocmai
în acest timp, au nevoie de inspiraţie creştină.
însă unitatea creştinilor nu este doar o chestiune de sentimente, căci există şi
diferenţe confesionale în ceea ce priveşte adevărurile de credinţă. Dialogul teologic
despre aceste puncte nu se desfăşoară, de cele mai multe ori, la nivel multilateral, ci
are loc între comunităţi creştine concrete. Aşa că, bineînţeles, misiunea întâlnirii
noastre nu este de a rezolva aceste probleme.

P. Coda, La luce di Cristo illumina iutii, in Arbeitsmaterialien der EOV3.
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Aici în Sibiu, dorim să privim împreună la Hristos, spre a găsi în El unica lu
mină adevărată şi desăvârşită. Aşa putem merge înainte pe calea unităţii, care întot
deauna ne este şi ne va fi dăruită de Dumnezeu Cel atotputernic şi milostiv.
Entuziasmul superficial sau exagerata siguranţă în izbândă ar fi la fel de greşite
în acest loc. Drumul ecumenismului este însemnat cu greutatea Crucii. Statornicia în
Hristos însă ne învaţă să trăim credincioşi şi consecvenţi faţă de toate cele bune inclusiv în eforturile noastre teologice. Aşa citim şi în Epistola către Romani: „Şi să
nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi
care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit” (Rm 12,2).
Calea ecumenismului este însă în acelaşi timp locul în care întâlnim , în care
întâlnim chipul lui Hristos Cel înviat, Care a făgăduit: „Eu sunt cu voi până la sfârşi
tul veacurilor.” (Mt 28, 20). în deceniile trecute, am învăţat să ne respectăm şi să ne
preţuim, ne-am cunoscut şi am învăţat că acestei comuniuni care există între noi
trebuie să-i dăm o formă. Este o comuniune care din păcate nu este deplină. Am
dezvoltat însă şi temeri.
Acum a sosit momentul să mergem în profunzime. Misiunea pe care o avem
aici în Sibiu este să trăim şi să ne aprofundăm în Hristos. Trebuie să recunoaştem
adesea cu durere că creştinismul, în adevărata lui esenţă, este puţin cunoscut în Eu
ropa. Circulă numeroase măşti ale creştinismului, care adesea sunt cu bună ştiinţă
false. Piedica primară şi cea mai mare a ecumenismului este, cred, necunoaşterea şi
superficialitatea vieţii creştine. Este urgent necesar ca această cale a ecumenismului
să devină o cale a aprofundării teologice şi spirituale. Dacă dorim să devenim misio
nari autentici ai lui Hristos, atunci trebuie să-I devenim ucenici autentici. Identitatea
noastră creştină poate să crească în cunoaşterea Scripturii şi a adevărului credinţei
noastre. Desigur, calea cea corectă spre unitate nu înseamnă uitarea istoriei, realită
ţii, doctrinei şi credinţei propriei comunităţi. Grigorie de Nazianz, pe care tocmai 1am citat, dă Bisericii din Constantinopol de care tocmai se desparte, următorul sfat:
„Rămâi cu bine, oraş mare, care iubeşti pe Hristos ... Copilaşi, apăraţi-mi moşteni
rea credinţei.” (Oratio 42, 27: SC 384, 112-114).
O altă sarcină ecumenică urgentă este confruntarea comună cu modernitatea
şi secularizarea. Creştinii din Est şi Vest au experienţe deosebite şi putem să învă
ţăm unii de la alţii. Este obligaţia noastră să arătăm că Evanghelia poate să intre în
dialog cu orice cultură şi că are puterea, de a se îmbogăţi spiritual. In situaţia de
astăzi de pe continentul nostru, totul pare a fi dominat de subiectivitate. Mai ales în
lumea post-comunistă există un astfel de gol cultural şi moral, care ameninţă cu
incriminarea societăţii noastre şi destabilizarea ordinii publice. Din acest motiv,
este foarte important să întărim sensul obiectiv şi valoarea multor lucruri, precum şi
să întărim modul de comportare uman. Conştiinţa regulilor care rezultă din realita
tea naturii şi a oamenilor trebuie reînnoită pentru protejarea şi păstrarea întregii
creaţii. Altfel, punem în joc viaţa oamenilor — care între timp au devenit atât de
„puternici” - pe această planetă. Raţiunea umană trebuie să fie luminată de lumina
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credinţei, de Lumina lui Hristos. Lumea are nevoie de Hristos şi ea are de asemenea
nevoie de noi, cei care-I aparţinem lui Hristos.
în sfârşit, Adunarea de aici, de la Sibiu, va contribui la adâncirea relaţiilor
ecumenice de aici din Europa. Noi, delegaţii, venim din toate ţările Europei şi sun
tem chemaţi să fim „multiplicatori, ” „mesaje vii” de la Sibiu sau, şi mai mult, am
basadori ai credinţei creştine, „Scântei ale Luminii lui Hristos. ”
Mulţumirile noastre se îndreaptă spre Bisericile şi oraşul Sibiu care ne-au pri
mit aici. Am venit aici la capătul întâlnirilor de la Roma, din ianuarie 2006 şi de la
Wittenberg din februarie a acestui an, precum şi a numeroaselor întâlniri la nivel
naţional şi local. Experienţele şi trăirile ecumenice pe care Duhul Sfânt le-a dăruit
Europei în acest an sunt o mare bogăţie pentru itinerariul nostru. Ne încurajează mult
faptul să ştim că parcursul nostru prin toate ţările Europei este însoţit de rugăciune.
Pentru noi este o bucurie aparte să ne întâlnim în acest oraş vechi şi în această ţară
încărcată de istorie. Transilvania, precum întreaga Românie, are o bogată şi vie moş
tenire a creştinismului ortodox şi catolic - atât al ritului latin cât şi bizantin - precum
a celui evanghelic. Integrarea în Uniunea Europeană a României şi Bulgariei la în
ceputul acestui reprezintă pentru noi un semn al acestor timpuri. Chiar dacă până la
urmă Uniunea nu ar realiza altceva decât astfel de spaţii, în care concilierea şi frăţie
tatea dintre popoare şi etnii ar fi posibilă, atunci această extindere reprezintă pentru
noi, creştinii, o provocare, anume să umplem acest spaţiu cu consistenţă, care vine
din bogăţia credinţei noastre.
In ceea ce priveşte locul în care ne aflăm, nu trebuie să lipsească pomenirea
martirilor şi mărturisitorilor din această ţară, printre care se numără şi mari sfinţi.
Doresc să aduc cinstea cuvenită Patriarhului Teoctist, care nu de multă vreme a ple
cat dintre noi. Prin întâlnirea sa cu Papa Ioan Paul al II-lea, a făcut paşi importanţi pe
calea unităţii creştinilor.
Recunoştinţa noastră adâncă se îndreaptă şi spre numeroasele persoane, comu
nităţi şi instituţii care ne-au oferit posibilitatea să fim unelte ale providenţei divine în
aceste zile. Fie ca Duhul Sfânt să ne dăruiască ajutorul Său în aceste zile.
Traducere din limba germană
Lect. Dr. Daniel BUDA

Speranţă pentru înnoire şi unitate în Europa
Jean-Amold de Clermont, Preşedinte al CBE
Ceea ce doresc să vă spun este inseparabil de ceea ce tocmai a fost spus de
către Cardinalul Erdo. Vorbesc pentru a depune mărturie, mărturia luminii pe care
Hristos a făcut-o să lumineze în cei care ştiu să lumineze pentru toţi oamenii. Vor
besc bărbaţilor şi femeilor care sunt adunaţi aici pentru că ei îşi doresc ca Biserici
le lor, comunităţile lor locale, instituţiile şi asociaţiile lor să devină locuri de măr
turie! Nici unul dintre noi nu vrea să fie un obrog care ascunde lumina; fiecare
vrea să fie un loc înalt de unde ea poate să lumineze pentru toţi. Este această trans
formare interioară, această schimbare pe care noi dorim să o reuşim aici în Sibiu,
încurajându-ne unul pe celălalt, făcând schimb de experienţă unii cu ceilalţi, stabi
lind scopuri comune: „speranţă pentru reînnoire şi unitate în Europa”. Nimic mai
puţin decât aceasta!
Este foarte important că ne-am fixat, noi înşine, scopuri importante. Dacă do
rim să întruchipăm o speranţă spre unitate şi înnoire, trebuie să avem curajul să stăm
faţă în faţă cu diviziunile dintre noi, şi cu obstacolele din calea noastră şi să expli
căm modul în care lumina lui Hristos vine să lumineze în noaptea noastră şi să des
chidă noi căi. Charta Oecumenica va fi instrumentul nostru de lucru. Din 2001
aceasta oferă linii directoare pentru Bisericile noastre, precum unitatea, spiritualita
tea, misiunea, dreptatea şi dialogul inter-religios. Noi nu putem să ne oprim la aceste
linii directoare; ele ne arată doar direcţia în care trebuie să mergem. Aici în Sibiu noi
trebuie să punem la punct următorii paşi pe drumul nostru, trebuie să stabilim înco
tro vrem să ne îndreptăm împreună. Speranţa îşi are acest preţ al ei, preţul cuvintelor
şi acţiunilor care ne angajează, care trasează calea care se află înaintea noastră pen
tru noi, iar împreună cu noi toţi aceia care doresc o Europă a păcii, dreptăţii şi soli
darităţii.
Avem nevoie de curaj! Curajul de a privi în faţă diviziunile şi obstacolele din
tre noi. în ciuda credinţei noastre comune în Hristos, Mântuitorul nostru, în ciuda
luminii Lui care luminează peste noi, şi în ciuda diversităţilor legitime, mai există
încă multe semne ale dezbinărilor noastre.
în ciuda ascultării aceluiaşi cuvânt al lui Dumnezeu, şi în ciuda Duhului
Sfânt care lucrează în noi, noi nu putem găsi unitate în rugăciune sau comuniunea
euharistică.
în ciuda misiunii poruncite nouă de către Hristos, şi a poruncii de a-I fi mar
torii Lui, noi rămânem adesea închişi în propriile noastre grupări (bisericuţe), fără
a fi în stare să recunoaştem şi să primim lucrarea lui Dumnezeu care se petrece în
jurul nostru.
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în ciuda lungului şir de încercări ale popoarelor Europei de a face din continen
tul lor un spaţiu al reconcilierii păcii, dreptăţii şi solidarităţii, avem încă mari dificul
tăţi să depăşim multiplele forme de egoism şi naţionalism.
în ciuda a tot ceea ce secole anterioare ne-au învăţat despre tragediile respinge
rii acelora care nu împărtăşesc aceeaşi religie cu noi, noi încă permitem dezvoltarea
antisemitismului şi islamofobiei.
în ciuda căii pe care ne-a arătat-o nouă Dumnezeu, că omul este creat după
chipul Său, noi încă mai permitem ca migranţii şi cei care caută azil să fie trataţi
precum criminalii.
în ciuda recunoştinţei noastre faţă de Dumnezeu, Care ne-a oferit nouă creaţia
Sa, noi continuăm să jefuim resursele sale, fără nici un fel de consideraţie pentru
generaţiile următoare.
în ciuda bogăţiei continentului nostru, sărăcia continuă să macine fiecare dintre
ţările noastre.
în ciuda unui netăgăduit simţ al păcii care domneşte peste o mare parte a conti
nentului nostru, noi nu suntem cu adevărat angajaţi într-o cultură a non-violenţei sau
unei slujiri a reconcilierii.
Trebuie să găsim curajul să spunem aceasta unul către celălalt spre a găsi îm
preună un mod de a ne pocăi şi de a primi Duhul lui Dumnezeu care ne va conduce
la o viaţă nouă.
Insă, nimic nu ar fi mai greşit decât să alcătuim împreună o lungă listă a difi
cultăţilor şi diviziunilor, dacă oricum nu putem să vedem ce vom face cu acestea. Ce
anume ne trebuieşte, de ce anume are nevoie lumea noastră sunt mărturii şi semne.
Trebuie să mărturisim ceea ce se petrece aici şi acolo în Bisericile noastre, care re
flectă lumina Iui Hristos şi arată semne ale determinării noastre de a nu rămâne ne
mişcaţi. Avem nevoie de semne ale abilităţii noastre să depăşim diviziunile dintre
noi, să fim uniţi în rugăciune şi să aducem împreună vestea cea bună a mântuirii.
Avem nevoie de semne ale abilităţii noastre de a scăpa de constrângerile pro
priei noastre naţionalităţi, dezvoltând solidaritatea şi să primim pe migranţi cu mult
respect şi realism. Avem nevoie de semne ale voinţei noastre de a schimba modul
nostru de viaţă astfel încât să ocrotim viitorul planetei noastre. Avem nevoie de
semne să arătăm că suntem angajaţi pentru pace.
Acestea nu vor fi numai semne simple şi concrete precum o modestă mărturisi
re a imposibilităţii noastre de a schimba lumea, ci o afirmare a responsabilităţii noas
tre, pe care Dumnezeu a încredinţat-o copiilor săi în acelaşi moment în care le-a
încredinţat şi această lume, astfel încât să putem fi chipul Lui.
Acestea nu vor fi numai semne, ci şi reflectări ale luminii lui Hristos care lu
minează peste noi.
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

Cuvântul de salut al Î.P.S. Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
adresat participanţilor la cea de a IlI-a Adunare Ecumenică
Europeană, Sibiu, 5 septembrie 2007
Sanctitatea Voastră Bartolomeu,
Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Romă şi
Patriarh Ecumenic,
Sanctităţile Voastre / Prea Fericirile Voastre,
Excelenţa Voastră Domnule Jose Manuel Durăo Barroso,
Preşedintele Comisiei Europene,
Excelenţa Voastră Domnule Traian Băsescu,
Preşedinte al României,
Excelenţa Voastră Domnule Călin Popescu Tăriceanu,
Prim Ministru al României,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Eminenţele şi Excelenţele Voastre,
Iubiţi participanţi la cea de
A IlI-a Adunare Ecumenică Europeană,
Cu deosebită bucurie, dorim să Vă adresăm - în numele Sfanţului Sinod al Bi
sericii Ortodoxe Române, al preoţilor, monahilor şi monahiilor, precum şi al credin
cioşilor Bisericii noastre — un călduros cuvânt de bun-venit aici, la Sibiu, străveche
cetate de cultură şi spiritualitate creştină.
Pentru aproape o săptămână, Sibiul, „Capitală culturală a Europei” anului 2007
devine, în acelaşi timp, o adevărată „Capitală spirituală”, unde se vor reuni persona
lităţi marcante ale vieţii creştine actuale, alţi reprezentanţi de seamă din întreaga
Europă, delegaţi ai principalelor Biserici creştine europene, între care şi numeroşi
tineri, care sunt o chezăşie a viitorului Creştinismului pe bătrânul continent, nu doar
prin vârsta lor, cât mai cu seamă prin implicarea lor activă în lucrarea Bisericilor
cărora le aparţin.
Tema generală ce va fi discutată în decursul zilelor ce vor urma: ,JLumina lui
Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru reînnoire şi unitate în Europa” consti
tuie nu doar un mesaj propriu cultului divin ortodox. El este, în acelaşi timp, un
imperativ foarte actual în contextul efortului comun pe care creştinii Europei îl de
pun atât la nivel global, pe calea refacerii unităţii Bisericii, cât şi în context euro
pean, ca expresie a speranţei de reînnoire a conştiinţei şi responsabilităţii creştinilor
în cadrul societăţii contemporane.
Biserica Ortodoxă Română, Biserică majoritară în România, a participat, încă
din primii ani de existenţă a Conferinţei Bisericilor Europene (KEK), la dialogul
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ecumenic cu celelalte Biserici creştine de pe continent, dialog ce a fost întregit şi a
crescut prin colaborarea cu Consiliul Conferinţelor Episcopale Catolice din Europa
(CCEE). Românii au avut bucuria să-l asculte pe Episcopul Romei rostind, la Bu
cureşti, în mai 1999, Crezul în limba română, pentru ca trei ani mai târziu, în Bazi
lica Sf. Petru, Patriarhul României, adormitul întru fericire Părintele nostru
Teoctist, să rostească Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan (381), împre
ună cu prietenul său Papa Ioan Paul al II-lea, pentru a mărturisi tezaurul comun al
credinţei creştine.
în aceste momente, rememorăm cu multă bucurie şi o altă întâlnire ecumenică
europeană, desfăşurată în octombrie 1984, la Riva del Garda, Italia, când ortodocşi,
catolici şi protestanţi dintr-o Europă încă divizată de zidul Berlinului au recitat îm
preună, în Domul din Trento, acelaşi Crez niceo-constantinopolitan, ca o mărturie
vie a unei rădăcini comune a credinţei creştine. Iată-ne acum, la mai bine de două
decenii de la acel eveniment, regăsindu-ne, după Basel (1989) şi Graz (1997), la
Sibiu, acest frumos oraş al Transilvaniei, o adevărată „Europă în miniatură”, un
teritoriu românesc al convieţuirii paşnice a românilor, saşilor şi maghiarilor, repre
zentând principalele Biserici creştine ale unei Europe fără ziduri despărţitoare şi cu
dorinţa de reunificare, nu doar politic sau economic, ci şi spiritual. Iată, un arc peste
timp ce vorbeşte despre îndatorirea noastră ca Biserici clădite pe cuvântul viu al
Evangheliei lui Hristos, Cel ce este Lumina lumii care luminează tuturor, pentru a
promova reînnoirea vieţii şi unitatea în Europa.
Această Lumină a lui Hristos ne-a călăuzit paşii şi ne-a întărit speranţa, mai
ales în anii de dictatură comunistă atee, astfel încât creştinii din România au rămas
fideli credinţei pe care au moştenit-o de la înaintaşii lor, făcând din poporul român
unul dintre cele mai religioase popoare din Europa.
Având convingerea că, prin extinderea Uniunii Europene, dialogul ecumenic va
fi şi mai mult promovat, ne exprimăm, încă o dată, bucuria de a vă primi în Româ
nia, ţară care, deşi abia din acest an (2007), a devenit stat membru al acestei Uniuni,
nu a încetat niciodată să se manifeste în spirit cu adevărat european. în acelaşi timp,
ca cetăţeni ai Europei, avem îndatorirea de a fi împreună lucrători, alături de creştinii
din întreaga lume, pentru a manifesta o responsabilitate comună în mărturisirea lui
Hristos, realizată prin cooperare în promovarea credinţei creştine şi a valorilor Creş
tinismului şi prin solidaritate în rezolvarea problemelor urgente cu care se confruntă
societatea de astăzi.
Bine aţi venit la Sibiu, în această capitală culturală europeană, devenită în aces
te zile şi o capitală ecumenică în bucuria iubirii lui Hristos!

Mesaj de salut către A Treia Adunare Ecumenică Europeană
Ca toţi să fie una - pentru ca lumea să creadă
Ioan Robu, Arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti,
Preşedintele Conferinţei episcopilor catolici din România
O dată cu această a treia Adunare Ecumenică Europeană (EEA3) de la Sibiu,
speranţa noastră în intensificarea unităţii creştinilor în Europa atinge un nou punct
culminant. Drumul speranţei şi al reînnoirii început în ianuarie 2006 la Roma, conti
nuat anul acesta în februarie la Wittenberg, devine acum mai vizibil şi ajunge să fie
păşit cu încredere, nu numai de cei peste 2500 de delegaţi oficiali, dar şi de numero
şii pelerini care au venit şi vor mai veni încă în aceste zile de sărbătoare; de asemenea - îmi place să cred - de toţi aceia care urmăresc prin intermediul televiziunii şi
al mass-mediei desfăşurarea acestei întâlniri ecumenice europene.
Semnarea Chartei Oecumenica mai întâi în anul 2001 - apoi de nenumărate ori
după aceea - semnifică dorinţa creştinilor din Europa de a merge pe drumul reconci
lierii şi de a da mărturie comună despre Cristos, într-un context cultural secularizat
ca al nostru. Este vorba despre înaintarea acelui proces concilicir început la Basel, în
1989, continuat mai apoi la Graz, în 1997, însă extins de data aceasta şi la partea
estică şi sud-estică a continentului nostru european.
Tema generală a acestei prime zile a lucrărilor este prima parte, adică primele
trei capitole, ale Chartei Oecumenica: „Lumina lui Cristos şi Biserica . în mod
concret este vorba despre unitatea creştinilor, despre izvoarele comune ale spiritua
lităţii acestora şi despre mărturia despre Cristos, pe care suntem chemaţi cu toţii de
a o da.
Mărturia comună este modalitatea vizibilă şi cea mai eficientă a răspândirii
Evangheliei în zilele noastre. într-un context cultural european secularizat, în care
numeroase curente post-modeme refuză să recunoască fundamentele creştine ale
acestui continent, devine din ce în ce mai necesar ca mărturia celor ce cred să fie
comună şi reciproc conjugată, pentru a avea o cât mai mare eficienţă în acţiune.
însă pentru ca mărturia să fie posibilă, mai întâi, şi apoi credibilă e necesară
redescoperirea bogăţiei spirituale specifice confesiunilor creştine şi a izvoarelor
spiritualităţii comune. Cel care ne îmbogăţeşte pe toţi cu lumina Sa şi prin cuvântul
Său este Domnul nostru Isus Cristos - mort şi înviat pentru noi şi pentru întreaga
creaţie. Pentru ca noi să avem parte de viaţă în plenitudine. Iar această viaţă este
darul său gratuit făcut nouă tuturor.
Primind acest dar noi creştem în unitate, iar unitatea noastră, din ce în ce mai
vizibilă şi mai intensă, chiar dacă încă nu deplină, este o imagine fidelă a unităţii
divine din sânul Prea Sfintei Treimi.
Să fim deschişi în aceste zile şoaptelor Duhului Sfanţ şi harului divin, pentru a
putea deveni capabili să aprofîmdăm unitatea deja existentă între noi: ca dar al lui
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Dumnezeu făcut oamenilor odată cu Sfântul Botez, ca speranţă a mărturiei creştine
comune şi ca ecou fidel al rugăciunii sacerdotale a lui Isus:
„Ca toţi săfie una...” (In 17, 21).

Lumina lui Hristos şi Biserica
Cardinal Walter Kasper, Preşedintele Consiliului Pontifical
pentru promovarea unităţii credinţei
Tema acestei a treia întâlniri ecumenice europene „Lumina lui Hristos lumi
nează deasupra tuturor” corespunde întocmai oraşului Sibiu/Hermannstadt. Aici în
Transilvania trăiesc împreună de secole unguri şi români, creştini ortodocşi, cato
lici, greco-catolici şi evanghelici. Aproape toate problemele europene şi ecumeni
ce se reflectă în această regiune. Nu degeaba Sibiul a devenit Capitală culturală
europeană 2007.
1. Istoria complexă a acestei regiuni arată că tema „Lumina lui Hristos lumi
nează deasupra tuturor” nu este tocmai una simplă; dimpotrivă, ea ridică întrebări şi
în cazul unora chiar controverse. Lumina lui Hristos nu luminează oare asupra tutu
ror, chiar şi asupra necreştinilor, musulmanilor, nu luminează ea oare şi pe cei ce nu
ştiu nimic despre Hristos şi pe aceia, care nu sunt tocmai puţini, din Europa de azi,
care deşi ştiu despre El, neagă mesajul Său, pe aceia care - precum spune Biblia iubesc întunericul mai mult decât Lumina? (In 3, 19) Luminează ea oare chiar şi pe
acei care-1 urmează pe Iisus Hristos şi care cred în El?
Intr-adevăr o temă deloc simplă. Totuşi este o temă pe care nu şi-a închipuit-o
o oarecare comisie ecumenică înţeleaptă; este vorba despre o parafrazare a unui text
din prologul Evangheliei după Ioan. în Evanghelie este vorba despre adevărata lu
mină, care luminează deasupra oricărui om şi care a venit definitiv în lume prin Iisus
Hristos (In 1, 9). Iisus Hristos însuşi se numeşte Lumina Lumii (In 8, 12). Din aceas
tă cauză, tema propusă „Lumina lui Hristos şi Biserica” trebuie încă de la început
privită dintr-o altă perspectivă, anume „Lumina lui Hristos şi Lumea”.
Astfel ajungem cu tema noastră pe teritoriu biblic sigur şi îmi permit să adaug:
suntem pe teritoriu sigur comun. Deşi totul îi desparte pe creştinii ortodocşi, evan
ghelici şi catolici, recunoaşterea lui Iisus Hristos îi uneşte. Ca şi creştini recunoaştem
împreună că prin Iisus Hristos ne-a fost dăruită Lumina vieţii, că această Lumină nea luminat prin botezul comun pe care părinţii Bisericii îl denumesc iluminare
(photismos). împreună recunoaştem în crez că Iisus Hristos este Lumină din Lumină,
adevăratul Dumnezeu din adevăratul Dumnezeu. împreună îl recunoaştem ca Mântu
itor şi Salvator pentru toţi oamenii şi ca mântuirea lumii.
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Cuvântări rostite în prima plenară AEE3 în dimineaţa de 5 septembrie 2007
Mi se pare important faptul că nu ne legăm chiar la începutul întâlnirii de dife
renţele care există între noi, ci ne referim la temelia noastră comună. Oecumena
creştină nu este numai o problemă legată de sentimentul apartenenţei. Oecumena
creştină vrea să adeverească recunoaşterea comună a unui singur Dumnezeu, unui
singur Domn Iisus Hristos, a unui singur botez şi a unei singure Biserici, pe care o
recunoaştem cu toţii prin crezul nostru comun. Mişcarea ecumenică este condusă de
oameni care se roagă Sfintei Treimi şi îl recunosc pe Iisus ca Mântuitor şi Domn —
precum scrie în formula de bază a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Trebuie să
luăm în considerare în aceste zile această temelie comună şi să ne lăsăm inspiraţi de
ea. Fără aceasta am vorbi în zadar.
Darul ecumenismului este faptul că am recunoscut această apropiere funda
mentală şi am descoperit că nu suntem străini unii de alţii şi nici nu ne facem concu
renţă unii altora, ci fraţi întru Hristos. Nu putem fi niciodată suficient de recunoscă
tori pentru acest dar. Nu trebuie să lăsăm ca bucuria primirii acestui dar să se stingă
vreodată; nici măcar atunci când diferenţele şi problemele ne năpădesc. Nici nu tre
buie să renunţăm la ea lăsându-ne convinşi de cei care cred că ecumenismul este un
total eşec. Pentru noi ecumenismul este o sarcină pe care am primit-o de la Iisus
Hristos, care s-a rugat ca „toţi să fie una” (17, 21); este îndemnul Sfântului Duh
(Unitatis Redintegratio 1; 4) şi un răspuns la chemarea vremurilor. Astfel ne-am
întins mâinile unii altora şi nu mai vrem să ne despărţim.
2. Şi avem comoara aceasta în vase de lut (2 Cor 4, 7). Căci deşi avem acest
fundament comun, Iisus Hristos, trăim în biserici diferite. Facem acest lucru contrar
dorinţei şi poruncii lui Iisus Hristos. Din această cauză nu trebuie să considerăm
diferenţele dintre noi ca fiind evidente şi nici să ne obişnuim cu ele sau să le amplificăm. Ele sunt contrar voinţei lui Dumnezeu şi astfel expresie a păcatului; ele sunt
eşecul misiunii noastre istorice, anume că lumina ar trebui să mărturisească pe Iisus
tuturor oamenilor şi să pledeze pentru unitatea şi pacea între oameni.
Prin diferenţele dintre noi am întunecat lumina lui Iisus Hristos în ochii multor
oameni şi care privesc faptele Sale cu îndoială. Diferenţele dintre noi se datorează —
cum se poate dovedi istoric - diferenţelor existente în Europa şi secularizării. Dife
renţele dintre noi se datorează şi faptului că mulţi oameni se îndoiesc de biserică şi o
pun sub semnul întrebării. Astfel nu putem fi mulţumiţi de stadiul în care se află
bisericile noastre: nu ne putem continua pur şi simplu activitatea de zi cu zi. Nu
există nici o alternativă responsabilă pentru Oecumena creştină. Orice altceva ar fi
contrar responsabilităţii noastre faţă de Dumnezeu şi faţă de lume. întrebarea despre
unitate ar trebui să ne neliniştească; ea trebuie să ardă în noi.
3. Ce putem face? înainte de orice terapie trebuie făcută o analiză. Biserica
mea, biserica catolică a întocmit un document al congregaţiei credinţei cu diferenţe
le, care din păcate există şi ne-a amintit astfel de problema în faţa căreia ne aflăm.
Ştiu că mulţi, mai ales mulţi fraţi evanghelici se vor simţi jigniţi de acest lucru. Nici
eu nu pot rămâne indiferent; şi mie îmi cade greu acest lucru. Deoarece suferinţa şi
durerea prietenilor mei este şi durerea mea. Intenţia noastră nu a fost de a supăra sau
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a înjosi pe cineva. Am vrut să dovedim adevărul aşa cum aşteptăm din partea celor
lalte biserici şi precum o fac şi celelalte biserici. Nici nouă nu ne plac unele declara
ţii ale altor biserici şi în nici un caz ceea ce spun uneori despre noi. Dar ce putem
face? O oecumenă creştină blândă şi care vrea să fie doar amabilă cu noi nu ne ajută
cu nimic în viitor; ne ajută doar dialogul întru adevăr şi claritate.
Important este desigur ca discutând despre diferenţele şi aşa-numitele modele
să nu pierdem din vedere cel mai mare şi mai important punct comun. Acest lucru
reiese şi din mai sus numitul document. Se spune clar: Iisus Hristos este prezent şi
activ şi în bisericile şi comunităţile creştine pe care le-am despărţit. Nu este puţin
lucru. Cu secole în urmă această afirmaţie ar fi fost de neconceput şi nu sunt sigur
dacă toţi partenerii ecumenici o fac despre noi. Diferenţele nu se referă deci Ia creş
tinism, ele nu se referă la mântuire; ele se referă la transmiterea concretă a mântuirii
şi la biserica văzută. Acestea nu sunt pentru catolici şi ortodocşi chestiuni lipsite de
importanţă, deoarece biserica este construită după analogia tainei facerii omului (LG
8). Ea este o biserică văzută şi o instituţie publică. Şi cine a vrut să nege că încă nu
există consens între noi cu privire la această chestiune? Aici ajungem la cordonul
ombilical încă netăiat din păcate. Pentru că nu suntem de acord asupra modului în
care trebuie înţeleasă biserica şi în mare parte nici asupra celui în care trebuie înţe
leasă euharistia, nu putem să ne aşezăm la masa Domnului şi să mâncăm din pâinea
euharistică şi să bem din vinul euharistie. Acest lucru este trist şi pentru mulţi o
povară grea. Dar nu ajută la nimic să acoperim rana, ea trebuie deschisă chiar dacă
doare; doar atunci se poate trata şi vindeca cu ajutorul lui Dumnezeu.
4. Permiteţi-mi deci ca după această analiză să spun câteva cuvinte şi despre
terapie. Vina acestei mari dureri care a apărut din cauza diferenţelor dintre noi nu
trebuie căutată mereu doar la alţii. Toate comisiile istoricilor care au ţinut conferinţe
în ultimii ani au arătat că recunoaşterea vinei doar de către o singură parte nu este de
ajuns în majoritatea cazurilor dovedite istoric; vina e a ambelor părţi. Acest lucru ar
trebui să îl recunoaştem sincer şi apoi să cerem iertare lui Dumnezeu şi fraţilor
noştri. Doar o judecată curată ne dă posibilitatea unui nou început. Nu există progres
în oecumenă creştină fără întoarcere şi pocăinţă. De aici va izvorî pregătirea pentru
nou şi reformă, care este atât de necesară în biserică şi cu care fiecare biserică trebu
ie să înceapă.
în încercarea de a ajunge la un consens în ciuda nelămuririlor existente, metoda
prezentării convergenţelor s-a dovedit a fi eficientă şi a fost continuată de contradic
ţiile de până acum. Dar între timp această metodă s-a învechit; calea aceasta nu mai
duce nicăieri. Acest lucru însă nu este pentru mine motiv de resemnare. Putem alege
o cale pozitivă, nemărginită şi fără polemici. Putem face acest lucru cu speranţa ca
un astfel de schimb de daruri - precum l-a numit Papa Ioan Paul al II-lea - să fie
posibil. Adică: putem învăţa unii de la alţii. în loc să găsim cel mai mic numitor
comun, să ne îmbogăţim reciproc cu bogăţiile deja dăruite.
Şi pe această cale s-au săvârşit multe lucruri pozitive în ultimele decenii. Noi,
catolicii, am învăţat de la evanghelici despre însemnătatea cuvântului lui Dumnezeu,
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ei învaţă în prezent de la noi despre însemnătatea şi structura liturghiei. Catolicii şi
evanghelicii datorează bisericilor ortodoxe surori o înţelegere mai vie a tainei; astfel,
icoanele au început să fie mai iubite în Apus. Acestea sunt exemple care s-au înmul
ţit cu uşurinţă. Ne cunoaştem încă prea puţin şi de aceea ne iubim încă prea puţin.
Trebuie însă să fim conştienţi că la urma urmei nu putem „face” unitatea, ea nu
poate fi lucrarea noastră. Ea este un dar al Duhului lui Dumnezeu, El singur poate
alina inimile. Trebuie să ne rugăm pentru acest Duh al unităţii. Oecumena creştină
spirituală este din această cauză centrul şi inima oecumenei creştine (UR 8).
5. Unitatea bisericii nu este exclusiv scopul ei propriu. Nimeni, nici chiar bise
rica, nu trăieşte pentru sine însuşi. Iisus se ruga ca toţi să fie una, pentru ca lumea să
creadă (In 17, 21). Unitatea creştinilor este orientată spre unitatea lumii, în situaţia
noastră în special spre unitate în Europa. Lumina lui Hristos a fost cea care a unit şi
a mărit Europa. Mari personalităţi sfinte apar la începutul istoriei europene şi de-a
lungul întregului curs istoric: Martin şi Benedict, Chirii şi Metodie, Ulrich, Adalbert,
femei precum Elisabeta din Ungaria şi Thuringen, Hedwig din Polonia, Silezia şi
Germania, Birgitta din Suedia şi mulţi alţii. Nu ne putem gândi la Europa fără re
formatori, fără Johann Sebastian Bach, fără mărturisitori precum Dietrich
Bonhoeffer.
Acei ce neagă rădăcinile creştine ale Europei trebuie invitaţi să facă o excursie
de la Gibraltar prin Spania, Franţa, Germania, Scandinavia şi Polonia până în sau de
la Roma prin vechiul Constantinopol şi Kiev până la Moscova. Se vor întâlni cu cele
mai diferite popoare şi vor auzi limbi diferite, dar peste tot vor găsi crucea şi cate
drale în centrul tuturor oraşelor vechi. Rădăcinile creştine pot fi contestate doar ne
gând ceea ce este evident. Rădăcinile creştine nu s-au uscat între timp. Ideea moder
nă a demnităţii fiinţei umane şi a tuturor drepturilor generale ale omului îşi are origi
nile în tradiţia iudeo-creştină. Prin urmare, nu trebuie să negăm modemul, ci trebuie
să îl ferim de autodistrugere.
Din păcate Europa şi-a trădat adesea misiunea: în multe războaie purtate între
popoare creştine, exploatarea colonială şi asuprirea altor popoare, în ultimul secol cu
două războaie mondiale groaznice, două dictaturi îndreptate împotriva omului şi a
lui Dumnezeu, prin holocaustul celor 6 milioane de iudei în mijlocul Europei. Euro
pa se află astăzi în pericolul nu numai de a trăda idealurile, ci de a le uita în mod
simplu şi banal. Contradicţia atee nu este pericolul principal ci uitarea de Dumnezeu,
care ignoră porunca lui Dumnezeu, indiferenţa, superficialitatea, individualismul şi
lipsa pregătirii pentru bunăstarea comună şi a sacrificiului în acest sens. Dar nu dan
săm aici ca pe un vulcan sau pe un butoi cu pulbere? Contemporanii noştri au înţeles
demult noile necesităţi. Amintesc doar câteva: strigătul pentru dreptate într-o lume
globalizată, ameninţarea nemiloasă a terorismului, separarea sinceră, sperăm şi paş
nică, dar şi necesară de Islam.
Religiozitatea vagă şi ştearsă nu ne va fi de nici un ajutor mai departe. Nicioda
tă însă salvarea creştinilor nu a stat în adaptarea la lume. „Şi să nu vă potriviţi cu
acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii”, ne spune apostolul Pavel (Rom
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12, 2). Se prooroceşte o nouă evanghelizare. Se pune sub semnul întrebării pâinea
neagră a credinţei trăite şi neclintite. Deoarece Europa nu poate fi doar o unitate
social-politică; Europa are nevoie, în viitor, de o viziune şi o bază comună de valori.
Europa, şi anume noi, creştinii din Europa, trebuie să ne trezim în sfârşit; Europa
trebuie să-şi revină, să fie devotată istoriei şi valorilor sale, care au facut-o mare şi
care pot să îi ofere un viitor. Aceasta este sarcina noastră comună.
Scopul nostru este unitatea, nu unificarea Europei. Diferenţele culturală sunt o
mare bogăţie. Dar pe noi ne uneşte ideea demnităţii date de Dumnezeu omului, sfin
ţenia vieţii, coexistenţa întru dreptate şi solidaritate, grija faţă de creaţie şi cultivarea
milei şi a iubirii.
Pentru această alternativă a Duhului Evangheliei trebuie să fim împreună mo
dele, martori şi unelte. Trebuie să avem grijă de acel „altfel” al celorlalte religii, dar
să avem şi curajul să fim noi înşine altfel, să avem curajul de a ne deosebi ca creş
tini, curajul de a recunoaşte lumina lui Iisus Hristos, care luminează tuturor şi să o
ducem în lumea care are atâta nevoie de ea. Căci cine ne poate da ceva mai bun?
Unde găsim asemenea cuvinte dătătoare de viaţă? (vezi In 6, 68).
Traducere din limba germană
Ioana Gabriela MATIU

Lumina lui Hristos şi Biserica
înalt Prea Sfinţia Sa Chirii de Smolensk şi Kaliningrad,
Conducătorul Departamentului pentru relaţiile externe al Patriarhiei Moscovei
Prea Fericirile Voastre, Eminenţe şi Excelenţe!
Cinstiţi Părinţi, iubiţi fraţi şi iubite surori!
Tema plenarei de astăzi a Adunării se numeşte „Lumina lui Hristos şi Biserica”
şi este foarte apropiată nouă creştinilor ortodocşi. Venirea Domnului nostru Iisus
Hristos va fi percepută de către creştini întâi de toate ca şi apariţie luminoasă. Punc
tul culminant al acestei apariţii luminoase a avut loc pe Muntele Tabor, atunci când
Domnul S-a schimbat la faţă înaintea ucenicilor Săi: „Şi S-a schimbat la faţă, înain
tea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina”
(Mt 17, 2). în teologia ortodoxă, tema luminii de pe Tabor şi-a avut propria ei dez
voltare în învăţătura despre energiile divine necreate prin care Dumnezeu se face
cunoscut. Potrivit învăţăturii Sfanţului Grigorie Palama şi a urmaşilor săi, lumina
dumnezeiască pe care Apostolii au văzut-o pe Muntele Tabor este Dumnezeu însuşi
266

Cuvântări rostite în prima plenară AEE3 în dimineaţa de 5 septembrie 2007
care se împărtăşeşte pe Sine creaţiei Sale , întâi de toate celor ai căror ochi ai inimii
sunt curaţi şi deschişi pentru perceperea luminii. Această lumină poate fi văzută atât
cu ochii trupeşti, precum şi prin privirea interioară care este proprie inimii omului.
Aceasta este arătarea văzută a harului dumnezeiesc, a energiei divine: „Cuvântul era
Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume” (In 1, 9). Omul
ca şi „chip şi asemănare a lui Dumnezeu” (Fac 1, 26) este capabil să perceapă şi să
arate prin viaţa sa lumina cea dumnezeiască.
Participarea la Lumina lui Hristos înseamnă şi învăţarea poruncilor Domnului,
acceptarea învăţăturii lui Hristos. Hristos este Lumina, El este de asemenea Logosul.
De aceea, adevărata lumină este de asemenea şi cuvântul care se adresează raţiunii şi
care reprezintă o provocare intelectuală. „Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi
ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul Cel adevărat; şi noi suntem
în Dumnezeul Cel adevărat, adică întru Fiul Său lisus Hristos” (I In 5, 20), spune
Sfântul Apostol Ioan în prima sa epistolă. Cuvântul lui Dumnezeu care este păzit de
către Biserică, este baza Tradiţiei, cea mai importantă categorie a teologiei şi vieţii
ortodoxe. Tradiţia nu este în nici un caz o sumă de texte şi practici, care au fost ela
borate de-a lungul secolelor, ci lumina luminează raţiunea şi inima bărbaţilor şi fe
meilor. Aceasta nu este numai un mod de a gândi, ci şi un mod de a trăi. Tradiţia nu
este învechită, ci este însăşi viaţa Bisericii iar sursa ei este Lumina lui Hristos. Deşi
tradiţia ortodoxă face diferenţa dintre două feluri de lumină, anume dintre lumina
care este înţeleasă ca şi har, prin care Dumnezeu însuşi se împărtăşeşte lumii şi in
fluenţează lumea prin energii; şi între Lumină ca şi cuvânt al adevărului, acestea nu
sunt două lumini diferite, ci o singură lumină, care are efecte diferite. Recunoaşterea
adevărului este imposibilă fără participarea la viaţa dumnezeiască pe care Hristos
ne-a adus-o şi despre care este scris în Evanghelia după Ioan: „în El era viaţă şi viaţa
era lumina oamenilor” (1, 4). Luminarea duhului este imposibilă fără iluminarea
întregii naturi umane, prin Lumina lui Hristos. De aceea, adevăratul sens al ilumină
rii rămâne hotărât. O astfel de iluminare în care se unesc recunoaşterea adevărului şi
participarea la viaţa cea veşnică, se realizează în Biserică. Tocmai în Biserică de
unifică lumina ca şi har şi lumina ca şi adevăr, care apar ca un tot unitar de nedespăr
ţit. Biserica este spaţiul adevărului, însă această lumină străluceşte mult peste grani
ţele acesteia şi luminează „pe tot omul care vine în lume” (In 1, 9). Această însuşire
a luminii, care este harul Duhului Sfânt, a fost avută în vedere de Sfanţul Apostol şi
Evanghelist Ioan atunci când a spus că „Duhul suflă unde vrea” (In 3, 8). Noi nu
limităm strălucirea Luminii lui Hristos la limitele Bisericii, credem însă cu tărie că
sursa acestei lumini se află în Biserică, care este Trupul lui Hristos (Col 1,24).
Pe baza unei astfel de înţelegeri a Luminii, noi ne comportăm plini de respect
faţă de alte experienţe religioase şi tradiţii însă prin aceasta nu uităm cuvintele
Evangheliei: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se
va osândi” (Mc 16, 16). în acest spirit purtăm noi dialogul interreligios, pe care-1
considerăm foarte important, nu numai pentru o bună relaţie cu alte tradiţii religioa
se, ci şi pentru o mai deplină înţelegere a propriei tradiţii.
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învăţătura Iui Hristos este lumina, deoarece ea face clar şi vizibil, ceea ce fără
de ea apare ambiguu şi întunecat. Ea le dă oamenilor posibilitatea de a ajunge la
corecta cunoaştere a lui Dumnezeu, om şi lume. Omul obţine cu siguranţă, cunoştin
ţe importante mulţumită propriei cercetări a naturii şi lumii, însă aceste cunoştinţe nu
sunt suficiente pentru a deschide o perspectivă care să depăşească pe om. Dacă pre
supunem că există ceva mai înalt în organizarea vieţii, care depăşeşte natura umană,
atunci acest ceva nu poate fi înţeles, dacă nu se deschide el însuşi spre oameni. Omul
nu ar fi putut niciodată să vadă ceea ce este în jurul lui dacă nu ar exista izvorul unei
lumini care nu porneşte de la ea însăşi, ci îşi are propria ei origine. Gândirea con
temporană născută în cercurile ştiinţifice, despre completarea reciprocă a cunoaşterii
religioase şi ştiinţifice elimină astăzi motivele oricărui fel de ceartă dintre ştiinţă şi
religie. Aceasta înseamnă că pentru construirea vieţii lui individuale şi sociale, omul
are nevoie atât de religie, cât şi de ştiinţă. Ca niciodată până acum în istorie, astăzi
creştinismul este interesat să câştige sprijinul cunoaşterii ştiinţifice şi să-l aducă în
viaţa lui.
înainte de toate însă, Bisericile creştine sunt interesate să-şi apere mesajul deo
sebit care a fost descoperit oamenilor prin Domnul Iisus Hristos şi să-l aducă în viaţa
oamenilor de astăzi. Ştim din istorie că această misiune nu a fost niciodată uşoară.
Slăbiciunile omeneşti au condus la schisme, confruntări şi chiar războaie între fraţi,
în primul mileniu al erei creştine, credincioşii s-au străduit să exprime cât mai clar
posibil în limbajul omenesc, fiecare adevăr despre Dumnezeu care le-a fost descope
rit lor prin propovăduirea lui Hristos. Astăzi noi avem rezumatul lor în Crezul niceoconstantinopolitan. însă până astăzi încă mai există în comunitatea creştină rupturi
datorate raportării la dogmele de bază ale credinţei. Totuşi, se poate spune cu sigu
ranţă că până la eshaton, toţi creştinii vor reprezenta, cel puţin aceleaşi puncte de
vedere despre om şi regulile de viaţă formulate în norme morale. Astăzi, această
balanţă este distrusă. Unele comunităţi creştine au schimbat în mod unilateral nor
mele de viaţă cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu, sau tocmai fac acest lucru.
De ce acest lucru se întâmplă tocmai acum, la începutul secolului XXI? Cum
de astăzi, în anumite medii creştine, a devenit populară ideea unei evoluţii a norme
lor morale? Pe de o parte, pentru aceasta există premise în fiecare direcţie teologică
care explică principiul mântuirii numai prin credinţă, în detrimentul stării morale a
omului. însă, în opinia mea, cel mai mult acţionează în acest punct influenţa spiritu
lui religios al acestei lumi. Există o coabitare suspectă între noile abordări morale
din anumite medii creştine şi răspândirea postmodemismului în societatea seculară,
în sens mai larg, postmodemismul înseamnă armonizarea unor perspective şi puncte
de vedere dearmonizabile. Este posibil ca astfel de acţiuni, în anumite domenii so
ciale, să fie justificabile, însă o astfel de acţiune nu poate fi justificată pentru creştini
în domeniul moralei. Oamenii credincioşi nu pot să recunoască în acelaşi timp valo
rile vieţii umane şi dreptul la moarte, valoarea familiei şi permisiunea relaţiilor ho
mosexuale, apărarea drepturilor copilului şi distrugerea intenţionată a embrionilor
umani în scopuri medicale.
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Cu toate acestea, există astfel de acţiuni, nu numai în mediul unor oameni, adi
că nu numai în mediul privat, ci treptat devin obligatorii pentru toţi cetăţenii, prin
preluarea unor norme de drept în acest sens, atât în unele ţări europene, cât şi în
instituţiile internaţionale.
Creştinii ortodocşi din estul Europei, care au experienţa vieţii într-un stat totali
tar, identifică astăzi periculoase tendinţe în dezvoltarea violenţei politice. încă din
vremuri antice, creştinii cunosc principiul pe care l-a formulat Sfanţul Augustin: „Ca
fundament - unitate, în cele ale lumii - libertate, în toate - dragoste”. Se dovedeşte
faptul că astăzi, între creştini şi oamenii secularizaţi, există o disonanţă în a înţelege
ce anume este fundamental şi ce anume este marginal. Acest aspect pare să fie cât se
poate de înspăimântător pentru creştinii care cred în posibilitatea existenţei numai a
unei singure morale. Dacă creştinii ar fi siliţi prin presiuni statale să îndeplinească
orice fel de normă morală, care contrazice credinţa lor, atunci această constrângere
va fi pentru ei duşmănoasă şi neacceptabilă.
în ce anume constă însă această necorelare între creştini şi relativismul mo
ral? Este rezultatul credinţei, potrivit căreia adevărul dumnezeiesc se descoperă,
prin Hristos, omului în viaţa sa, iar renunţarea la această concepţie înseamnă căde
rea omului şi a lumii. Biserica predică despre Dumnezeu şi oamenilor, nu propria
ei părere, care i-ar plăcea din diferite motive, ci adevărul primit prin revelaţia di
vină. Dacă vreun învăţat care descoperă o nouă lege naturală are dreptul să-şi ape
re adevărul descoperit, atunci Biserica are cu atât mai mult dreptul să apere adevă
rul cel veşnic.
Cel puţin pentru noi creştinii ar trebui să fie evident că Hristos a arătat lumii
adevărata dumnezeire şi adevărata umanitate. în Hristos, s-a arătat deplinătatea natu
rii umane. Chiar şi Pilat păgânul a recunoscut aceasta atunci când a strigat: „Iată
Omul!” (In 19, 5). Natura umană în care s-a arătat Hristos nu trebuie să se dezvolte
şi să evolueze, ci ea poate fi doar însuşită de către oameni. Aceasta înseamnă că
pentru noi toţi, tot ceea ce se poate spune despre om, a fost arătat deja în Hristos.
Discuţia despre ceea ce este omul, s-a sfârşit în urmă cu 2000 de ani. în acest sens se
dovedeşte teoria, populară printre unii creştini, a evoluţiei normelor morale ca şi
dragoste faţă de duhul lumii acesteia, care astăzi formează această idee sub forma
unei paradigme postmodeme. în viaţa Bisericii, există într-adevăr necesităţi schim
bătoare, căci condiţiile culturale, geografice şi istorice se schimbă, însă condiţiile de
bază ale naturii umane sunt în esenţă neschimbabile.
Lupta pentru o morală socială unitară şi pentru valorile creştine în Europa de
astăzi este imposibilă, fără o unire a eforturilor tuturor creştinilor din confesiunile
principale, indiferent de diferenţele în ce priveşte învăţătura de credinţă. însă vechiul
cuvânt „oicumene” aproape că nu este potrivit pentru îndeplinirea acestei misiuni.
Astăzi, construirea unui sistem al solidarităţii creştine în Europa, pe baza unei mora
le unice şi nedespărţite a Evangheliei şi a mărturiei comune care rezultă din această
solidaritate în faţa lumii, este probabil ultima posibilitate pentru creştinii uniţi în
eforturi comune, să recâştige sufletul Europei. Tocmai de aceea comunităţile creştine
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trebuie să se sprijine una pe alta, să întreţină relaţii prieteneşti, să realizeze schimb
de reflecţii, să apară împreună în faţa acestei lumi, să realizeze proiecte comune.
Biserica Rusă ştie foarte bine, pe baza experienţei sale în condiţii de totalitarism, ce
anume înseamnă solidaritatea creştină în Europa.
Această solidaritate se vede şi astăzi. Cu prilejul reunificării dintre Patriarhia
Moscovei şi Biserica Rusă din exil, am primit numeroase felicitări frăţeşti din partea
a numeroase Biserici creştine. în afară de aceasta, noi ne simţim solidari cu ceilalţi
creştini în ceea ce priveşte numeroasele provocări ale secularismutui, a lipsei spiritu
alităţii, a prezenţei sărăciei şi radicalismului. Pentru că avem o moştenire creştină
comună, putem cu mai multă uşurinţă să căutăm o atitudine comună faţă de această
provocare decât cu cei de o altă credinţă sau o altă perspectivă asupra lumii.
Sunt sigur că solidaritatea în faţa noilor provocări poate să dea o nouă dina
mică relaţiilor dintre creştini în Europa şi să trezească interesul, astăzi pierdut în
multe comunităţi, pentru dialogul teologic şi căutarea unităţii celei poruncite de
Dumnezeu.
în vreme ce se luptă pentru găsirea unor norme etice comune, creştinii trebuie
să caute relaţii de legătură şi cu adepţii altor religii, care au poziţii etice asemănătoa
re cu cele ale creştinilor. Din dorinţa atingerii acestor scopuri, este de dorit să se
dezvolte contacte interreligioase în Europa şi în întreaga lume. în ciuda tuturor dife
renţelor, religiile mondiale au o concepţie comună asupra priorităţii valorilor veşnice
în faţa celor lumeşti. Aceasta ne ajută Ia luarea unei poziţii comune împotriva ame
ninţării faţă de orientarea morală.
întâlnirea la vârf dintre liderii religioşi care a avut loc la Moscova în iulie 2006
şi care a devenit cea mai mare manifestare inter-religioasă din Europa, a arătat că
reprezentanţii celor mai mari tradiţii religioase mondiale au poziţii apropiate în ceea
ce priveşte etica. Toţi şi-au arătat îngrijorarea faţă de relativismul moral care, astăzi
nu de puţine ori, câştigă proprietate.
Creştinii pot să găsească o anumită susţinere în ceea ce priveşte chestiunile mo
rale chiar şi la oamenii secularizaţi, care reprezintă o concepţie nereligioasă despre
lume, dar apără normele etice care sunt apropiate de cele creştine. Nu este nimic de
mirare într-o astfel de situaţie, căci Sfântul apostol Pavel deja scria în Epistola către
romani: „Căci când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia neavând
lege, îşi sunt loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor” (Rom 2, 1415). Cu alte cuvinte, creştinii trebuie să acţioneze împreună cu alţi oameni de bună
credinţă, în numele găsirii şi apărării acordurilor în ce priveşte normele morale în
societate. Pentru a realiza acest scop, comunităţile creştine trebuie să lucreze cu
opinia publică, respectiv să poarte dialog cu autorităţile de stat şi cele internaţionale.
Dacă creştinii pretind o etică unitară de la mediile publice, atunci ar trebui să lase la
atitudinea conştiinţei fiecărui om să-şi ducă viaţa la nivel privat conform propriilor
valori. în acest punct ei pot să urmeze un alt citat al Sfântului apostol Pavel: „Cine
eşti tu ca să judeci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci
Domnul are putere ca să-l facă să stea.” (Rom 14, 4). Aceasta ar putea să însemne că
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cei care au alte atitudini, care sunt alternative moralei comune, ar trebui să se limite
ze la spaţiul privat. Ei nu trebuie să fie persecutaţi, dar nici susţinuţi şi programaţi în
spaţiul public.
Astăzi în Europa le este cunoscut multora, chiar şi celor necredincioşi, că creş
tinismul este o puternică sursă de sprijin pentru civilizaţia europeană. Această apre
ciere a venit în Europa după ce a interacţionat cu provocările globale ale altor civili
zaţii. Pentru a supravieţui în lumea de astăzi, Europa trebuie să rămână pe mai de
parte un continent creştin. Aceasta nu înseamnă în nici un caz că aici nu există loc
pentru reprezentanţii altor religii sau ai altor concepţii despre lume. Aceasta înseam
nă doar recunoaşterea înaltului rol al creştinismului în trecut, dar şi în prezentul şi
viitorul continentului nostru. O astfel de recunoaştere este din multe puncte de vede
re dependentă de măsura în care creştinii înşişi sunt capabili să-şi apere propria lor
identitate creştină în această lume multiculturală şi atât de rapid schimbătoare, pre
cum şi de măsura în care sunt în stare să rămână credincioşi lui Hristos.
„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele
voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Mt 5, 16). Lumea
este astfel în măsură să vadă pe Tatăl Cel din ceruri, să-L privească şi să-L slăveas
că, dacă lumina care porneşte de la credincioşi este lumina Fiului Său.
Traducere din limba germană
Lect. Dr. Daniel BUDA

Lumina lui Hristos şi Biserica. Unitate, spiritualitate şi Mărturie
Episcop Dr.Wolfgang Huber, Preşedintele Sinodului Bisericii Evanghelice Germane
Eminenţele voastre,
Excelenţele voastre,
Stimaţi fraţi şi surori,
Cine aruncă o singură privire asupra Sfintei Scripturi acela se umple de lumină.
„Domnul este lumina mea şi ajutorul meu, de cine mă voi teme?” Astfel cântă psal
mii de mii de ani (Ps 27, 19). Sfanţul Ioan Botezătorul, după cum spune Evanghelia
după Ioan, „a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să
creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină” (In 1, 7, 8).
Simbolul luminii este prezent în toate sărbătorile creştinătăţii. în Germania, sunt
*
aprinse şi purtate lumânări mari în comunităţi, în grupuri în numele acestei adunări
şi aduse până la Sibiu. Lumina lumânărilor este semn al luminii lui Hristos. Hristos,
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Lumina, străbate orice întuneric. „Eu sunt Lumina lumii” spune Hristos. „Cel ce îmi
urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” {In 8, 12). Străluci
rea îngerilor în noaptea adâncă vesteşte păstorilor naşterea lui Iisus. „Slava Domnu
lui a strălucit împrejurul lor”, astfel proroceşte evanghelistul Luca (Lc 2, 9).
Fie în nordul sau sudul, estul sau vestul Europei: plini de speranţă aprindem câ
te o lumânare în fiecare duminică de Advent - până când în noaptea Naşterii lui
Hristos străluceşte lumina celor patru lumânări. în bisericile de toate confesiunile
răsună răspunsul: „Hristos lumina”. în timp ce lumina lumânării de Paşti luminează
întreaga biserică, parcurgem calea de la întunericul morţii spre lumina vieţii, pe care
ne-o dăruieşte Hristos, călăuziţi de îngerul care coboară din cer şi se arată Măriei
Magdalena şi celeilalte Maria în dimineaţa de Paşti, aşa cum se arată în Evanghelia
după Matei, „înfăţişarea lui era ca fulgerul”(M 28, 3). Limbi de foc coboară asupra
ucenicilor lui Hristos în prima zi de Rusalii, după cum spun evangheliştii. Lumina
devine simbol al conduitei creştine: „Umblaţi ca fii ai Luminii; pentru că roada lu
minii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr” (Efes 5, 8).
Lumina lui Hristos uneşte. Ea îi înconjoară şi îi pătrunde pe toţi cei ce-L ur
mează pe Iisus. Lumina nu se divizează. Precum lumina unei flăcări, care se transmi
te din Tatăl în Fiul şi ajunge la Duhul Sfânt, care e nouă dar mereu aceeaşi; astfel a
încercat Biserica primară să explice taina Sfintei Treimi. Lumina lui Hristos este
izvorul spiritualităţii noastre, ne umple inima, sufletul şi duhul. Noi trebuie să trăim
întru El şi, ca şi copii ai luminii, să vestim bunătatea, dreptatea şi adevărul.
Deosebit de impresionantă a fost această lumină unificatoare la liturghia la care
au participat unsprezece biserici din cadrul unei asociaţii a bisericilor creştine din
Germania care au sărbătorit botezul „ca legătură sacramentală a unităţii” şi au recu
noscut extraordinara importanţă a botezului. Acest eveniment a avut loc la 29 aprilie
anul acesta în domul din Magdeburg, o biserică cu cea mai veche piatră de botez de
la nord de Alpi. Propoziţia de încheiere a acordului semnat atunci este următoarea:
Toate bisericile semnatare recunosc: botezul prin cufundarea în apă, respectiv stropi
rea cu apă după cum a poruncit Iisus în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Baza formală a fost, ca la orice încheiere de contract, semnarea de către repre
zentanţii bisericilor a unui document comun. Din altar s-au aşezat la masa la care au
semnat documentul. Dar înainte de acestea a avut loc o liturghie la care s-au săvârşit
diferite tradiţii de botez şi elemente liturgice. Astfel, tradiţia evanghelică a fost pre
zentă prin cântarea comunităţii, tradiţia armeană prin citirea Evangheliei, tradiţia
romano-catolică prin binecuvântarea şi trimiterea în lume, tradiţia ortodoxă prin
invitaţia la procesiunea botezului şi stropirea comunităţii cu apă de botez, tradiţia
metodistă prin predica dojenitoare, tradiţia luterană veche prin citirea unei rugăciuni
de sfinţire a apei. Liturghia de recunoaştere a botezului a putut astfel reflecta diferi
tele tradiţii spirituale într-o manieră impresionantă. La mijlocul liturghiei a avut loc
o impresionantă procesiune, care a fost condusă de reprezentanţi ai bisericilor parti
cipante. S-au aşezat în cerc în jurul cristelniţei de piatră. îşi întorceau spatele pe rând
către acest porfir impozant din Egipt, care era folosit în urmă cu un mileniu creştin
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ca fântână arteziană a unei vile romane, înainte de a fi transportat de Otto I la
Magdeburg, unde era folosit încă dinainte de despărţirea Bisericii Apusene de cea
Răsăriteană ca şi cristelniţă de piatră.
Proiectul se datorează unui impuls al cardinalului Kasper şi al consiliului papal.
Grupul de lucru al bisericilor creştine este primul Consiliu ecumenic regional, care a
transformat acest impuls într-o provocare. Porunca lui Iisus de săvârşire a botezului
a avut prioritate în faţa chestiunii legate de modul de legitimizare a celor care săvâr
şesc sacramentul. O astfel de apreciere care dă întâietate poruncii şi invitaţiei lui
Iisus în faţa înţelegerilor oficiale diferite, ar putea, după părerea mea, să fie accesul
spre un răspuns la întrebarea despre comunitate la împărtăşanie.
Lumina lui Hristos luminează deasupra tuturor! Dacă la începutul celei de a
Treia întâlniri Europene ne gândim la invitaţia bisericilor creştine din Europa la
unitate, spiritualitate şi mărturie, apoi facem acest lucru în faţa oamenilor, care aş
teaptă de la biserici o chemare la unitate - o chemare la bunătate, dreptate şi în duhul
dreptăţii. Charta Ecumenica ne trimite la crezul niceo-constantinopolitan. Recunoaş
tem din secolul 4:
Credem într-unul Domn Iisus Hristos
Fiul lui Dumnezeu,
Născut din Tatăl tuturor timpurilor:
Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dum
nezeu adevărat...
Unitatea întru Hristos şi în Duhul Lui şi astfel în Dumnezeu, Tatăl, se referă la
mult mai multe decât vizibila unitate a bisericilor. Unitatea bisericilor nu se află
simplu în faţa noastră, ea există şi a fost înfiinţată ca bază a bisericii, întru Iisus Hris
tos, întru El ca lumină a lumii. Pentru oecumena este decisiv, se pare, dacă unitatea
bisericilor se leagă de o unire vizibilă, exterioară a bisericilor, care să fie apoi tema
tică decisivă, sau dacă ea poate fi considerată ca dată de Hristos şi de a se afla în faţa
faptului de a actualiza unitatea, care întru Hristos este deja realitate.
Din această cauză trebuie să facem deosebirea între motivul fiecărei biserici,
care este dat de Iisus Hristos şi figura concretă, istorică a bisericii. Bisericile şi con
fesiunile creştine sunt culori diferite în spectrul unei singure lumini. Ele reflectă
lumina lui Hristos în mod diferit. Există mereu pericolul ca lumina să scadă.
Congregaţia creştină de la Vatican a respins în urmă cu câteva luni propuneri,
care au fost reprezentate în cadrul bisericii catolice, dar care din punctul de vedere
al congregaţiei ar fi greşite. Din această cauză congregaţia a recapitulat un pasaj
foarte neplăcut din punct de vedere ecumenic din declaraţia „Dominus Jesus” din
2000, în care Vaticanul spune că bisericile reformate nu sunt biserici în adevăratul
sens al cuvântului. Dar şi alte biserici îşi pun această întrebare. Nici o biserică nu
poate singură să reflecte spectrul culorilor în cadrul luminii, nici o biserică nu
poate singură să reflecte lumina lui Hristos. Pretenţia unei biserici că ar reprezenta
singură figura actualizată a bazei lui Iisus Hristos, că numai ea ar fi „comunitatea
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lui Hristos”, degradează inevitabil alte biserici şi împiedică strălucirea şi lumina
rea comună a bisericilor.
Pentru bisericile evanghelice atenţia pentru existenţa altor biserici este necondi
ţionată; ea motivează unitatea prin multitudine şi croieşte drumul spre deosebire
conciliată. Trebuie să concepem astăzi oecumenaul pornind de la premiza că biseri
cile participante au nu numai înţelegeri diferite de ordine şi instituţie, de raport între
scriptură şi tradiţie, de femei în instituţia bisericească, ci şi imagini diferite asupra a
ceea ce înseamnă „unitate vizibilă”. Ar fi chiar de mirare, dacă dispoziţiile teologice
şi ecleziastice diferite şi contextele şi experienţele teologice diferite din ultimele
secole din Europa nu s-ar reflecta în viziunile diferite despre unitatea bisericilor.
Respectul multilateral include revizuirea autocritică. Astfel se explică - chiar
înainte de sărbătoarea de 500 de ani a reformei din anul 2017 - în domeniul evan
ghelic tot mereu reforma înfiinţării bisericii evangelice. Dar biserica evanghelică îşi
are originile ca toate bisericile în Biblie şi în biserica veche. Reformarea a vrut să
descopere izvoarele credinţei din nou conform originilor în lumina evangheliei. Re
formarea s-a aflat în credinţă şi continuitate faţă de biserica veche; nu a dorit forma
rea de noi biserici, ci întunecarea credinţei rămâne deschisă ca lumina lui Hristos să
lumineze peste toţi.
Bisericile, chiar şi bisericile reformate sunt legate prin izvoare şi tradiţii comu
ne. Conştiinţa bisericii evanghelice şi judecăţile teologice sunt strâns legate de recu
noaşterea comună a creştinătăţii. Trebuie ca biserici creştine să considerăm istoria
comună a originii ca izvor comun important, ca punct de referinţă ecumenic. Poves
tirile biblice, dovezile bisericii vechi, inspiraţiile sfinţilor părinţi precum şi a marilor
teologi din Evul Mediu conţin o comoară de nepreţuit.
Şi o a doua observaţie autocritică: Orientarea puternică către credinţă şi conşti
inţă a fiecăruia, către păstrarea culturii individualităţii şi către distanţa faţă de biseri
că ca instituţie a umbrit părerea în unele biserici evanghelice, că credinţa are nevoie
de comunitatea creştinilor şi că comunitatea celor sfinţi în recunoaşterea credinţei
are un loc stabil. Legătura cu Sfânta Scriptură, concentrarea pe recunoaşterea lui
Hristos, construirea bisericii de către comunitate sau responsabilitatea egală a femei
lor şi a bărbaţilor chiar şi în instituţia bisericească şi în funcţii de conducere a biseri
cii sunt comori pe care vrem să le introducem în comunitatea ecumenică.
Lumina lui Hristos este izvorul spiritualităţii noastre, ea ne umple inima, sufle
tul şi duhul. Noi cântăm cântece noi şi vechi la întâlnirile ecumenice.
Multe raze se revarsă dinspre lumină, lumina noastră se numeşte Hristos (Sue
dia), Lumiere de Dieu, inonde la Terre (Grandchamps/ Franţa), O gladsome Light of
the Holy Glory (Grecia), Ce frumos străluceşte luceafărul de dimineaţă (Text
Praetoriu, J. S. Bach - Satz, Germania). în întunericul iernii şi adesea şi în întuneri
cul sufletului nostru cântăm în toate bisericile din Europa cântece de Advent, de
Crăciun şi de Bobotează şi ne îndreptăm spre lumina, care a venit în lume, pentru a
ne lumina.. Dimineaţa salutăm prin lumina soarelui lumina lui Hristos - Iam lucis
orto sidere - (secolul, Klepper, Lumina zilei pătrunde înăuntru). Seara ne adresăm
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lui Hristos prin imnul: Hristos, tu eşti ziua cea luminată şi înaintea Ta nu rămâne
noapte (Erasmus Alber 1536 după „Christe qui lux et dies’ înainte 543).
In rugăciunea din vecernia ortodoxă lumina ne consolează.
Lumină lină, a sfintei slave, a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte,
a Sfanţului şi Fericitului: Iisuse Hristose.
Venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară
Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.
Şi în vechea rugăciune din tradiţia apuseană ne îndreptăm spre lumină:
Rugăciunea noastră de seară să ajungă la Tine, Doamne,
şi să coboare asupra noastră mila Ta.
A Ta este ziua şi a Ta este noaptea.
Dacă lumina zilei trece,
lasă lumina adevărului Tău să lumineze.
Mulţi oameni descoperă aceste texte vechi şi conţinutul şi orientarea lor din
nou. Spiritualitatea este un cuvânt cu rezonanţă crescândă, o stea urcătoare. Ea are o
aură, de care se leagă speranţa. Şi la noi oamenii vor să împartă spiritualitatea cu
alţii, la evenimente oficiale de bucurie sau tristeţe chiar şi în spaţii publice, chiar şi
pe urme vechi în locuri străine precum ex. pelerinaj. Interesul pentru spiritualitate
formează un echilibru important şi nu este arareori protest împotriva materialismului
extins şi a hecticii timpurilor noastre. Nevoia de spiritualitate stă în contradicţie cu
puterea de conducere a economiei, care nu se opreşte nici la economizarea sufletului
- doar dacă îi impunem oprirea.
Spiritualitatea ecumenică orientată biblic este una din cele mai importante iz
voare din care noi ca biserici putem afla răspunsuri pentru redescoperirea religiei. O
credinţă puternică, personală, internă, care se lasă pătrunsă de lumina lui Hristos,
care se revarsă în lumina lui Dumnezeu, care revine prin Duhul Său, care face loc
mirării unui secret apare din convingerea şi comuniunea cu alţii.
în urmă cu câteva luni Consiliul Bisericii Evanghelice prin votul pentru dez
voltarea spiritualităţii a denumit comunităţile evanghelice şi cele spirituale ca pe
„comoară a bisericii evanghelice” care trebuie „dezvoltată şi stabilită”. Comunită
ţile sunt de mai demult un loc în care oamenii intră în noi şi vechi faţade ale vieţii
spirituale.
Taţii şi mamele credincioase au amintit mereu că organele auzului, simţului,
tăcerii, rugăciunii, mirării şi căutării trebuie exersate. Dintr-o astfel de profunzime
spirituală şi claritate teologică, din comuniunea de profil teologic şi densitate spiritu
ală ajungem şi prin faptele noastre, prin spuse şi dojeniri la profunzime şi claritate.
O astfel de profunzime şi claritate dobândim atunci când recunoaştem că eul
nostru personal mare sau mic nu este centrul universului. Putem să îl asigurăm şi să
îl încurajăm pe omul necăjit, dezamăgit şi supărat, pe care lumea noastră în ciuda
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străduinţelor sociale şi diaconice îl va cunoaşte în continuare, că lumina şi străluci
rea lui Dumnezeu nu permit necazului, răului, întunericului să aibă ultimul cuvânt.
Noi suntem mărturia comună a faptului că lumina lui Hristos luminează deasu
pra tuturor, într-o lume plină de tensiuni, dezbinare şi controverse. Un rol important
în acest caz îl are faptul că majoritatea prorocirilor ultimelor decenii cu privire la
rolul religiei s-au dovedit a fi false. De-a lungul deceniilor în societatea noastră s-a
întipărit propoziţia seculară, că timpul pentru credinţă şi religie a trecut. Partea finală
a cântecelor despre creştinism şi religie nu putea rămâne neauzită. Să ne gândim
doar la optimismul contemporan al dezvoltării cu teza, că cu timpul Dumnezeu şi
credinţa vor fi strict superficiale sau părerea oamenilor de ştiinţă de a explica crearea
lumii fără ipoteza lui Dumnezeu: între timp problema unei sau altei poziţii s-a pus
sub semnul întrebării.
Şi rolul Bisericii s-a modificat radical cel puţin în Europa în ultimii două sute
de ani. In multe domenii în procesul de secularizare biserica a pierdut puterea de
decizie pe care o avea cu sprijinul statului. Vremea bisericilor de stat a trecut. Dar
efectul Evangheliei dăinuieşte: mesajul despre darul lui Dumnezeu este transmis,
oamenii îşi întocmesc viaţa pe credinţă şi prin fapte se lasă conduşi de iubire, gândul
despre libertatea creştină are efect şi acolo unde nu există nici un indiciu asupra
originii. Multe rezultate modeme au o bază ideo-creştină, fără ca acest lucru să fie
conştientizat. Gândul drepturilor omului şi a libertăţii religiei, formarea statului de
mocrat, orientarea comportamentului social în funcţie de dreptate, solidaritatea cu
oamenii nevoiaşi şi a celor evadaţi, ideea unei Europe a concilierii şi a păcii se dato
rează impulsurilor decisive ale credinţei creştine şi cu aceasta a tradiţiilor iudaice. Şi
din această cauză imaginaţia că credinţa poate fi inclusă doar în sfera privată şi că
viaţa socială poate exista fără recunoaşterea oficială a credinţei şi religiei este de
domeniul trecutului.
Secularizarea se face remarcată abia după revoluţia politică din Europa, genera
ţii de tineri şi adulţi au crescut fără să afle despre Hristos, fără să renunţe la ceva în
necredinţa lor. Pe de altă parte, redescoperirea religiei, o căutare a rădăcinilor noi şi
vechi pentru propria viaţă, întrebarea „de unde?” şi „încotro?”, a luminii în perspec
tive întunecate. Povestiri diferite şi contexte sociale diferite în est şi vest în nord şi
sud ne provoacă să căutăm noi răspunsuri, care se înrădăcinează însă în aceeaşi cre
dinţă: anume că în lumina lui Iisus pot fi recunoscute părţile întunecate, poveştile
triste, perspectivele negre ale societăţilor secularizate.
înţelegerea evanghelică a prezentului lui Dumnezeu este întipărită de ideea că
lumina lui Dumnezeu şi adevărul Său nu stau în opoziţie cu lumea modernă, ci ele
formează baza acestei lumi. Lumea modernă influenţată de pluralism şi individua
lism, secularism şi materialism este lumea lui Dumnezeu, condusă de El, ţinută din
mila Sa şi formată de responsabilitatea creştinilor.
O temă centrală pentru bisericile din oecumena creştină este: Lumina lui Hris
tos este întunecată de lumina judecăţii începând cu iluminismul?
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Credinţa evanghelică preţuieşte şi preaslăveşte impulsurile iluminismului şi li
bertăţii individuale, ale diferenţei clare între confesiune şi drept civil, resp. între stat
şi biserică, impulsurile ştiinţelor critice şi ale liberalizării imaginaţiilor morale, deşi
se ştie că toate aceste dezvoltări s-au întors critic împotriva credinţei şi astfel este
îngreunată misiunea sa.
Credinţa evanghelică nu este „contra sau anti modem”, este o credinţă îndrep
tată spre lume, care lasă biserica să fie ceea ce este: parte a acestei lumi, plină de
vinovăţie, deschisă spre nou şi iubire. Bisericile reformate şi teologia lor au pledat
mereu pentru o legătură strânsă şi necesară între credinţă şi judecată, dar fără a se
baza pe o interpretare istorică a judecăţii umane. Mărturia evangheliei referindu-se la
o clasificare nestrămutată şi o opoziţie a judecăţii umane nu se leagă exclusiv de o
anume fază istorică a înţelegerii judecăţii. Credinţa are misiunea mereu şi peste tot
de a arăta fiecărei înţelegeri a judecăţii limitele sale. Ar dăuna mărturiei comune a
fraţilor ecumenici în lume, dacă în locul acestei rupturi între credinţă şi judecată nu
s-ar ţine cont de aceia ce vor să despartă credinţa de judecată — fie pentru a elibera
credinţa de judecată şi astfel a fi iraţional, fie pentru a avea judecată şi a fi necredin
cios şi astfel a fi absolut.
Sunt convins însă că pe lângă observaţia critică şi toleranţa dialogală, pe lângă
angajamentul social şi faptele diaconale, o spiritualitate puternică, un dor orientat
spre Biblie şi recunoaştere, după lumina lui Dumnezeu, o spiritualitate fondată este o
forţă de rezistenţă împotriva secularismului, a nihilismului războinic cât şi a teroris
mului şi a fundamentalismului.
Astfel este vorba aici ca noi, ca şi „copii ai luminii” să depunem mărturie, să
construim pe bunătate, dreptate şi adevăr. Acest lucru se întâmplă în faţa ochilor
oficialităţilor europene, care aşteaptă pe bună dreptate, ca noi să sfătuim, să vorbim
şi să lucrăm în lumina evangheliei. Atunci putem ca biserici să ne exprimăm oficial
credinţa la toate cerinţele mari comune europene cât şi a celor globale, despre care se
va vorbi la adunare: pace, dreptate, valorificarea creării — dacă vom face acest lucru
împreună în lumina Evangheliei lui Iisus Hristos. Din această cauză un semn vizibil
valoros este că bisericile noastre colaborează în cadrul Conferinţei Bisericilor Euro
pene şi a Consiliului European al Conferinţelor Episcopale asupra temelor europene
şi se prezintă împreună la Bruxelles şi Strasburg.
Este vorba de a depune mărturie prin cuvânt şi faptă pentru un angajament so
cial de durată în secolul globalizării. Ca biserici trebuie să fim împreună în faţa pro
vocărilor din lupta pentru drepturile omului, a problemei evadărilor, a schimbării
climei, a siguranţei omeneşti, resp. vulnerabilităţii. Temele concrete ale Charta
Oecumenica le veţi dezbate în următoarele zile dumneavoastră, delegaţii bisericilor
europene, pe baza gândirii contemporane asupra responsabilităţii comune a unităţii,
spiritualităţii şi mărturiei. Veţi stabili probabil alte semne concrete. Provocaţi-ne şi
luaţi iniţiative concrete pentru următorii paşi pe care să îi faceţi în bisericile voastre.
Titlul şi şansa acestei a treia întâlniri Europene „Unitate şi înnoire” are două
sensuri:
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Bisericile din Europa pot şi trebuie să trăiască şi să se înnoiască în unitatea dă
ruită de Hristos - şi astfel să slujească Europei.
Şi Europa are nevoie de unitate şi înnoire - bisericile pot şi trebuie să contribu
ie la aceasta.
Traducere din limba germană
Ioana Gabriela MATIU

Scrisoare către Cardinalul Peter Erdo,
Preşedintele Consiliului European al Conferinţelor Episcopilor (CCEE)
şi către Pr. Jean-Arnold de Clearmont,
Preşedintele Conferinţei Bisericilor Europene (CBE)
Papa Benedict al XVI-lea
Pe această cale salut pe toţi delegaţii şi participanţii la cea de a Treia întâlnire
Ecumenică Europeană din Sibiu, care dezbate tema importantă pentru reevanghelizarea Europei: „Lumina lui Hristos luminează pe toţi oamenii. Speranţă
spre înnoire şi unitate în Europa”, şi care are ca misiune „să recunoască în Hristos
cel răstignit şi înviat noua lumină spre împăcarea creştinilor din Europa”.
Pe această cale salut pe fiecare dintre voi şi salut prin voi şi Consiliul European
al Conferinţelor Episcopilor şi Conferinţa Bisericilor Europene. Speranţa mea este
ca această importantă întâlnire să contribuie pe cale ecumenică la regăsirea unităţii
tuturor creştinilor. Acest lucru este o prioritate pastorală şi eu personal i-am acordat
multă atenţie încă de la începutul pontificatului meu. Preocuparea pentru unitatea
tuturor creştinilor este evidentă pentru ca lumina lui Hristos să lumineze tuturor
oamenilor.
Conciliul al doilea de la Vatican prin predecesorul meu Papa Ioan Paul al II-lea
a obligat biserica catolică să deschidă drumul către căutarea oecumenei şi astfel să
asculte Duhul Domnului, care ne învaţă să citim atenţi „semnele timpului” (Ut unum
sint, 3). „Să crezi în Hristos înseamnă să vrei unitate; să vrei unitate înseamnă să vrei
Biserica” (ebd., 9). în acest context biserica catolică va progresa cu siguranţă pe
calea unităţii şi a comunităţii între creştini, deşi cu greutate, dar şi cu mare bucurie,
(vezi ebd., 2).
Câte „semne ale timpului” ne-au încurajat şi sprijinit pe acest drum în ultimele
decenii şi la ultimele întâlniri ecumenice europene din Basel (1989) şi Graz (1997)
până la semnarea Charta Oeumenica din Strasbourg (2001)! Chiar şi numeroasele
întâlniri ecumenice, sărbătorile şi dialogurile pe plan local şi internaţional au fost
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semne încurajatoare şi „ne-au făcut să conştientizăm tot mai mult că biserica este
secretul unităţii”. (Novo millenio inuente, 48). Dialog adevărat înseamnă rostire dar
şi ascultare, iar unde este ascultare este şi întâlnire, unde este întâlnire este şi legătu
ră, iar legătura este înţelegere ca aprofundare şi prefacere a condiţiei de creştin. Ast
fel dialogul nu se referă doar la domeniul ştiinţei şi la ceea ce putem face. El aduce
în discuţie persoana care crede şi chiar pe Iisus în mijlocul nostru.
Două elemente trebuie să fie determinante pentru strădaniile noastre: dialogul
adevărului şi întâlnirea sub semnul fraternităţii. Ca fundament avem nevoie de
ecumenismul spiritual. Conciliul al doilea de la Vatican a declarat: „Această în
toarcere a inimii şi sfinţire a vieţii trebuie privite împreună cu rugăciunile persona
le şi oficiale pentru unitatea creştinilor ca suflet al întregii mişcări ecumenice”
(Unitatis Redintegratio, 8). Rugăciunea pentru unitate reprezintă drumul spre
oecumena creştină. Ea îi conduce pe creştinii Europei spre Hristos şi spre unitatea
Bisericii Sale. Pe lângă aceasta, ea ne oferă posibilitatea de a privi cu curaj aminti
rile dureroase de care istoria Europei nu duce lipsă precum şi povara socială a
relativismului de astăzi. în orice epocă au existat oameni ai rugăciunii printre care
se numără şi numeroşi martiri ai credinţei de toate confesiunile, principalii fonda
tori ai împăcării şi unităţii. Ei au fost cei care i-au inspirat pe creştinii divizaţi să
caute drumul spre împăcare şi unitate.
Noi, creştinii, trebuie să fim conştienţi de misiunea noastră de a transmite Eu
ropei şi lumii cuvintele Celui Care a spus: „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmează
Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” (In 8, 12). Este misiunea
noastră să lăsăm lumina lui Hristos să lumineze tuturor bărbaţilor şi femeilor acestei
lumi: nu propria noastră lumină, ci aceea a lui Hristos. Să cerem de la Dumnezeu
unitatea şi pacea pentru oamenii din Europa şi să ne declarăm pregătiţi să colaborăm
pentru o adevărată dezvoltare socială a continentului nostru de la răsărit la apus. La
întâlnirea de la Sibiu se vor dobândi desigur multe experienţe pentru continuarea şi
aprofundarea vocaţiei speciale a Europei care ne vor permite să construim un viitor
mai bun pentru popoarele noastre.
Doresc celei de-a Treia întâlniri Ecumenice Europene de la Sibiu să reuşească să
creeze spaţii de întâlnire întru unitate în diversitate absolut legitimă. într-o atmosferă a
încrederii şi a conştientizării reciproce că rădăcinile comune sunt mult mai adânci
decât diferenţele dintre noi, va dispărea falsa modestie, se va depăşi eterogenitatea şi
se va cunoaşte în mod spiritual fundamentul comun al credinţei. Europa are nevoie de
locuri de întâlnire şi de experienţe spirituale ale unităţii în credinţă. Mă rog lui Dum
nezeu să transforme prin Duhul său întâlnirea de la Sibiu într-un astfel de loc.
Lumina lui Hristos să lumineze calea continentului european! Dumnezeu să bi
necuvânteze familiile Dumneavoastră, comunităţile, bisericile şi pe toţi acei care se
consideră fii ai lui Hristos din orice zonă a Europei.
Castelul Gandolfo, 20 august 2007
BENEDICTUS PP XVI
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Mesaj de salut către A Treia Adunare Ecumenică Europeană
Dr. Samuel Kobias,
Secretar General al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Eminenţe,
Prea Cucernici Preoţi, Reverenzi şi Pastori,
Doamnelor şi Domnilor,
Fraţi şi surori în Hristos,
Pentru mine este o onoare şi un privilegiu să salut delegaţii şi participanţii la
AEE3, în numele celor 347 de Biserici membre ale Consiliului Ecumenic al Biserici
lor (CEB). Această Adunare este singura şi cea mai mare Adunare periodică a lideri
lor Bisericilor Romano-Catolică, Ortodoxă, Anglicană şi Protestantă din lume. Ru
găciunile, reflecţiile, afirmaţiile şi mesajul acestei Adunări ecumenice vor fi, fără
îndoială, o binecuvântare pentru Bisericile din întreaga lume în căutarea unităţii
vizibile şi a mărturiei comune în Hristos. Prin Adunarea de aici de la Sibiu noi ne
apropiem de Hristos, a cărui lumină luminează peste tot pământul.
Este dureros faptul că ne întâlnim în România în această perioadă când conti
nuăm să-l plângem pe Prea Fericirea Sa Teoctist, fostul Patriarh al Bisericii Ortodo
xe Române. Unii lideri bisericeşti au fost binecuvântaţi să slujească peste 70 de ani
Biserica, în vremuri atât de tulburi pentru credincioşii lor. Continuăm să dăm mul
ţumire lui Dumnezeu pentru viaţa, mărturia şi conducerea Prea Fericirii Sale. O să
ne lipsească grija lui pastorală.
De asemenea, în numele asociaţiei CEB a Bisericilor din Europa aş dori să
mulţumesc atât CBE cât şi CCEE pentru viziunea şi dedicarea oferită în pregătirea
acestui eveniment. Cooperarea dintre Bisericile Romano-Catolică, Ortodoxă, Angli
cană şi Protestantă este o expresie a unei viabilităţi regionale şi a unei mişcări ecu
menice coerente centrată pe rugăciunea lui Iisus ca să fim una pentru ca lumea să
poată crede. Sunt nerăbdător să văd cum poate fi întărită cooperarea continuă dintre
Biserici printr-o viziune comună şi o colaborare continuă, în special prin punerea în
practică a afirmaţiilor din Charta Oecumenica.
Tema acestei Adunări Ecumenice Europene este adâncă şi provocatoare pentru
Biserici şi aştept cu nerăbdare discuţiile şi deliberările care vor avea loc în zilele care
urmează. într-adevăr tema „lumina lui Hristos luminează tuturor” şi în acelaşi timp
mărturisire de credinţă este sursa pentru „speranţă de înnoire şi unitate în Europa ”.
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O lumină strălucind de la Răsărit
Adunările Ecumenice Europene de la Basel şi Graz au avut loc într-un context
predominant protestant, respectiv catolic. în pregătirea AEE3, Bisericile din Europa
şi-au îndreptat privirile lor spre Răsărit, aducându-ne într-un context predominant
ortodox, dar şi în contextul unei Europe reînnoite - o parte a Europei care a fost
trezită la schimbări, provocări şi aspiraţii crescând. Schimbările politice şi sociale
din Europa au apropiat întreolaltă Bisericile. întâlnirea noastră în România este sem
nul unei legături strânse care ne ajută să vindecăm numeroasele schisme care au avut
loc pe tărâm european.
Ne aşteptăm să fim mobilizaţi de mărturia spirituală şi socială a Bisericilor
adunate aici, dar şi de diversele mărturii ale Bisericilor din România.
O mărturie pentru reînnoire şi unitate în Europa
Această Adunare Ecumenică Europeană vine după o rapidă integrare prin care
urmele trecutului Europei sunt vindecate iar seminţele unui viitor economic şi politic
comun au fost semănate. Această integrare este departe de a fi încheiată; într-adevăr
noi provocări se ivesc în fiecare zi. Bisericile au jucat un rol considerabil în oferirea
de direcţie şi conducere pentru numeroase procese care caută să promoveze reconci
lierea şi să strângă cooperarea în Europa. Acum, mai mult decât oricând, unitatea
dintre Bisericile din Europa trebuie să producă mărturie pentru un viitor care transcende viziunea unui viitor economic şi politic comun, spre a îmbrăţişa un viitor în
care viaţa intensă în Hristos dă speranţă tuturor oamenilor, de pretutindeni. Nicicând
în istorie nu au încercat atât de multe popoare să realizeze o integrare atât de profun
dă. Mărturia hristocentrică a Bisericii faţă de aceste aspiraţii va fi o sursă de reînnoi
re şi unitate pentru Bisericile din Europa.
Ne aşteptăm să auzim Bisericile din Europa vorbind cu o singură voce nu nu
mai în ceea ce priveşte viitorul acelor ţări admise într-o Europă integrată, ci şi despre
viitorul oamenilor care trăiesc în toate ţările Europei şi despre viitorul a milioane de
imigranţi din Asia, Africa, din Americi, Orientul Mijlociu şi Pacific, ce locuiesc şi
muncesc împreună în Europa.
O mărturie adusă lumii
Lumina lui Hristos a fost arătată din Europa înspre afară de când Evanghelia a
ajuns pe acest continent prin intermediul Apostolilor. Aşa cum Evanghelia s-a răs
pândit în toată lumea, la fel creştinii au jucat un rol cheie în găsirea de direcţii şi
conduceri pentru păstrarea tradiţiilor credinţei noastre vii. Astăzi, Bisericile lumii
caută în Europa colaborare, solidaritate reciprocă şi susţinere. Bisericile din întreaga
lume au crescut şi au înflorit în Evanghelie şi sunt pregătite să se alăture Bisericilor
din Europa, mai ales în ceea ce priveşte secularismul. De asemenea ele aşteaptă de la
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Bisericile Europei o afirmare răsunătoare a unităţii Bisericii pe care o căutăm, pre
cum şi o afirmare a mărturiei lor la nivel global.
Aşteptăm să auzim o mărturie puternică a speranţei înrădăcinată în unitatea
noastră în Hristos, însemnând că Bisericile Romano-Catolică, Ortodoxă, Anglicană
şi Protestantă adunate aici sunt active, sporind în credinţă şi unitate în mărturia lor
faţă de Evanghelie.
în numele Bisericilor care sunt asociate la CEB, mă rog ca Duhul Sfânt să fie
cu noi, conducându-ne, provocându-ne şi inspirându-ne spre a vedea mai clar căile
prin care Dumnezeu cheamă Biserica cea una să aducă mărturie despre credinţa în
Iisus Hristos, Lumina lumii.
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

3. CUVÂNTĂRI ROSTITE ÎN A DOUA PLENARĂ AEE3
ÎN DIMINEAŢA DE 6 SEPTEMBRIE 2007
Mesajul domnului Călin Popescu Tăriceanu,
prim-ministru al României
Este o onoare şi o şansă pentru România ca, în chiar anul aderării sale la Uniu
nea Europeană, să organizeze Adunarea Ecumenică Europeană. Este pentru prima
dată când o ţară cu populaţie majoritar ortodoxă găzduieşte o astfel de manifestare,
fapt care demonstrează, încă o dată, deschiderea şi vocaţia ecumenică a Bisericilor
din ţara noastră pentru promovarea dialogului inter-confesional şi inter-religios.
Adunarea Ecumenică de la Sibiu reprezintă, pentru România, al doilea eveni
ment religios major în ultimele decenii, după vizita Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul
al II-lea din anul 1999 - care a fost moment istoric de referinţă şi unul dintre cele
mai importante gesturi de apropiere dintre două mari biserici creştine. In acest con
text doresc să amintesc faptul că acestă vizită fost posibilă şi datorită contribuţiei şi
spiritului deschis al Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist, plecat acum la
cele veşnice.
România, ca stat membru al Uniunii Europene, aduce cu sine un important te
zaur cultural şi spiritual. Ne proiectăm în construcţia Europei nu doar prin instituţiile
sale, nu doar prin spaţiul său natural, ci şi ca într-un loc real al identităţii noastre în
armonie cu cea a familiei europene. Armonia diversităţii este cea care configurează
cultural şi religios Europa zilelor noastre.
Construcţia Europei depinde de rolul pe care îl joacă şi şi-l asumă toţi cei care
se manifestă în acest spaţiu. Când vorbim de construcţia europeană adeseori avem în
vedere doar dimensiunea politică şi pe cea economică. La fel de importante sunt însă
şi dimensiunea culturală şi cea spirituală, acestea fiind ingredientele care dau trăini
cie construcţiei europene. Puterea Uniunii Europene rezidă din această caracteristică
fundamentală: suntem uniţi deşi suntem atât de diverşi.
Vorbind despre identitatea culturală, despre identitatea spirituală, descoperim
odată cu integrarea în armonia largă a Uniunii rolul lor de elemente definitorii ale
fiecărei naţiuni. Privind de jur-împrejur, aici în Sibiu, în locul central al României,
puteţi vedea cât de mult valorează armonia diversităţii atunci când vorbim despre
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integrarea reperelor unei naţiuni în concertul european. Suntem mândri să putem
adăuga nu doar repere materiale patrimoniului european ci repere ale unei conduite
europene. Respectul reciproc, spiritul de solidaritate, eleganţa tăcută a firii oameni
lor, o morală sănătoasă, impregnată parcă şi în aerul cel binecuvântat.
Europa trece printr-o serie de transformări structurale şi de coagulare socială
care vor conduce la întărirea unei identităţi europene în care religia va fi cu siguranţă
un element de referinţă. Mai mult decât atât, lărgirea Uniunii Europene a deschis
mai mult capacitatea sa de a fi un actor global, dinamic. Acest rol nu poate fi exerci
tat cu adevărat fără înţelegerea partenerilor săi externi. O Uniune Europeană mai
puternică are nevoie vitală de un dialog intercultural şi religios viu şi sincer.
Europa se află astăzi în faţa unor provocări fără precedent, între care proble
me puse de globalizare, relativizarea moralei sau depăşirea graniţelor etice ale
cercetărilor ştiinţifice. Este necesar ca statele europene, Bisericile şi organizaţiile
religioase, să colaboreze strâns pentru stabilirea unor strategii de abordare raţiona
lă a acestor probleme.
Pe de altă parte, într-o lume atât de complicată, marcată de conflicte, nu poate
fi acceptat ca violenţa să fie motivată prin numele Credinţei şi nici ca intoleranţa să
fie mascată de aşa-zise bune intenţii impregnate de bigotism.
Consider că este nevoie de o contribuţie directă şi un efort comun, solidar, nu
doar la nivel politic, instituţional, ci şi cu sprijinul Bisericilor, pentru identificarea de
soluţii durabile la problemele care frământă comunităţi sau afectează echilibrul şi
securitatea umană la nivel global.
Ecumenismul joacă, la rândul său, un rol esenţial. în acest spirit, statele mem
bre şi instituţiile europene au nevoie vitală să asigure un dialog deschis, transparent
şi constant cu bisericile şi organizaţiile religioase. De altfel, pentru prima dată în
istoria integrării europene un tratat recunoaşte bisericile şi organizaţiile religioase ca
parteneri esenţiali ai UE. Aceasta este o Indicaţie clară a rolului acestora şi a faptului
că democraţia participativă europeană nu este completă fără luarea în considerare a
rolului religiilor.
Uniunea Europeană este, în primul rând, o comunitate de valori, reconfirmate
cu prilejul celebrării a 50 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma. Am convin
gerea că solidaritatea, respectarea drepturilor omului, dar şi a diversităţii culturale,
religioase şi lingvistice vor rămâne elementele sale esenţiale.

Cuvânt despre pace
Rene van der Linden,
Preşedintele Adunării parlamentare a Consiliului Europei
Sanctitatea Voastră, Eminenţe, Excelenţe, Doamnelor şi Domnilor,
Este un privilegiu şi o onoare pentru mine să mă adresez şi să iau parte la
această Adunare. O parte a acestei plăceri a mele se datorează acestui loc - frumosul
oraş Sibiu - al cărui statut se reflectă în faptul că în acest an este Capitală Culturală
Europeană.
Importantele chestiuni contemporane care sunt adresate acestei Adunări precum pacea şi dreptatea, unitatea şi integrarea europeană, migraţia, dialogul
inter-cultural şi inter-religios, precum şi relaţia dintre religios şi viaţa publică - se
află în mod constant pe agenda Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Ele
merg la inima modelului european, a acestui mare şi minunat proiect european.
Europa este nu numai un continent al progresului şi dezvoltării, este important
faptul că este şi un continent al moştenirii şi tradiţiei. Dacă construcţia europeană
continuă să crească, ea trebuie să fie construită pe baze solide; dacă vrem să înţe
legem şi să întâmpinăm noile provocări ale lumii globalizate, trebuie ca mai întâi
să ne înţelegem pe noi înşine.
Zi de zi, tehnologia micşorează timpul şi spaţiul. însă chiar dacă lumea se adu
nă, noi suntem prea adesea ignoranţi sau chiar indiferenţi faţă de alte popoare şi
culturi. Pentru depăşirea acestei ignoranţe însă - mai presus de toate prin recunoaşte
rea şi respectarea umanităţii noastre comune - noi putem să construim încredere
reciprocă şi să evităm prejudecăţile şi neînţelegerile. Aceasta pentru că umanitatea
noastră comună este baza dreptului natural de a respecta demnitatea umană, un drept
care relevă toate drepturile omului. Drepturile individuale sunt esenţiale pentru res
pectarea demnităţii umane, ele însă au nevoie de acceptarea celor care conduc. Tre
buie să dezvoltăm, prin educaţie, cultură şi media, un sens mai puternic al conştiinţei
sociale şi al spiritului public. Trebuie să ne protejăm copiii noştri pentru care Consi
liul Europei tocmai a dezvoltat un intensiv program de profil. Este absolut inaccep
tabil ca în Europa şi în lume copiii să mai fie încă exploataţi prin turism sexual, sau
alte abuzuri. Sărăcia şi excluderea socială subminează societăţile civilizate.
Noi, în calitate de politicieni şi reprezentanţi ai Bisericilor, nu putem accepta
existenţa continuă a acestor fenomene care se constituie de asemenea ca şi cauze de
bază ale exclusivismului şi extremismului. O altă faţă a acestei urâte monede poate fi
văzută în avariţia şi lăcomia fără perdea care aduce câştiguri groteşti pentru un cerc
restrâns de privilegiaţi. Proiectul european - un produs al moştenirii noastre cultura
le şi istorice al cărui ţel este să asigure pacea, dreptatea şi demnitatea individuală —
nu a fost niciodată conceput doar pentru a promova creşterea economică. Principiile
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ei fundamentale, precum - respectul faţă de democraţie, drepturile omului şi puterea
legii - sunt precondiţiile esenţiale ale păcii, stabilităţii şi prosperităţii.
De aceea Consiliul Europei a fost prima organizaţie politică europeană care a
trebuit creată după cel de-al doilea război mondial, rămânând acum mai vital şi mai
important ca niciodată. Odată cu căderea zidului Berlinului, Consiliul Europei merge
pe calea formării unei Europe fără linii de separare. Astăzi, noi ne continuăm această
misiune istorică, aducând Rusia şi alte foste ţări comuniste - singura excepţie regre
tabilă fiind Belarus - spre un strâns parteneriat strategic cu restul Europei, un parte
ner al egalităţii bazat pe acceptare împărtăşită a valorilor noastre comune - democra
ţia, drepturile omului şi puterea legii. Din Islanda la Vladivostok, din Norvegia în
Turcia noi conducem lupta cu problemele contemporane, precum terorismul, traficul
de fiinţe umane, violenţa în familie, rasismul, xenofobia, şi antisemitismul, respectul
faţă de drepturile naţiunilor sau ale minorităţilor, respectul faţă de drepturile refugia
ţilor şi migranţilor.
Doamnelor şi domnilor,
Luna trecută am efectuat o vizită în Orientul Mijlociu, unde m-am întâlnit cu
liderii unor instituţii religioase din Israel şi Teritoriile Palestiniene. Evrei, musul
mani şi creştini s-au adunat într-o chemare la protejarea internaţională efectivă a
moştenirii religioase în toate împrejurările, de pace sau de război. Eu sprijin în totali
tate această pledoarie, căci am văzut cum distrugerea blasfemiatoare a unor astfel de
amplasamente religioase cauzează adânci răni emoţionale: ură intensă, generatoare
de conflict şi care împiedică găsirea păcii. Acum intenţionez să iniţiez un grup de
lucru în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care să creeze un in
strument internaţional care pe viitor să prevină astfel de atacuri încă de la început.
Credinţa, religia şi organizaţiile religioase joacă un rol vital şi vibrant în socie
tate, închegând structura socială. Prin respectul lor profund faţă de demnitatea uma
nă individuală, ele sunt indispensabile pentru propăşirea păcii şi dreptăţii în lume.
Cred că politicienii trebuie să recunoască aceasta şi să întărească rolul Bisericilor şi
al organizaţiilor religioase în societate. Politicienii nu trebuie să se amestece în tre
burile Bisericilor sau ale organizaţiilor religioase căci religia trebuie să fie separată
de politică. Insă ambele se ocupă în mod direct de valorile din societate şi în viaţa
publică, iar completându-se una pe alta ele pot realiza mai multe în colaborare decât
ar putea realiza separate.
Una dintre cele mai importante provocări politice de astăzi - şi cel mai bun re
mediu împotriva ignoranţei ce cauzează tensiuni şi conflicte - este dialogul interreligios şi inter-cultural. Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a arătat cum
prin aborbări juste, o instituţie politică poate face multe lucruri în această direcţie.
Prin cei 318 reprezentanţi aleşi din parlamentele naţionale ale celor 47 state membre,
noi cuprindem toate culturile şi religiile Europei, constituindu-ne ca un privilegiat şi
natural forum de dialog inter-cultural şi inter-religios. Primim scrisori de la lideri
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religioşi internaţionali, precum Patriarhul Bartolomeu, iar în octombrie de la Patriar
hul Alexei - iar aici aş menţiona invitaţia noastră la papa Benedict XVI - precum şi
de la oameni de stat, precum domnul Erdogan, primul-ministru al Turciei, care a
vorbit despre Alianţa civilizaţiilor.
Noul preşedinte ales al Turciei, Domnul Gul, ni se va adresa în cadrul urmă
toarei sesiuni de la Strassbourg din prima săptămână a lui octombrie. în calitate de
preşedinte, m-am adresat către numeroase conferinţe internaţionale de înalt nivel şi
am întâlnit lideri religioşi naţionali în timpul vizitelor mele oficiale în zone de
conflict, precum Balcanii, Ciprul, sudul Caucazului şi Ţara Sfântă. Consiliul Euro
pei nu dispune de forţe militare şi nici măcar de mecanisme care rezultă din politi
ca economică.
însă prin credibilitate şi autoritate morală care rezultă din concentrarea noastră
pe democraţie, drepturile omului, şi puterea legii, noi avem o putere care s-a dovedit
a fi efectivă. Această putere a noastră se manifestă în forme subtile - prin dialog şi
diplomaţie parlamentară, de exemplu prin întîlniri ale membrilor Adunării care îm
părtăşesc un forum pan-european în casa democraţiei, şi care pot să ia o atitudine
flexibilă faţă de chestiunile internaţionale, liberi de restricţiile politicii guvernamen
tale sau instituţionale. în mod similar, procesul aflat în desfăşurare de monitorizare a
diferitelor mecanisme ale Consiliului, sunt ele însele importante ocazii de dialog. In
acest mod, putem crea punţi de legătură, uneori mici, dar întotdeauna pline de sens.
într-adevăr observăm tot mai mult cum această putere a noastră poate şi trebuie să
joace un rol proeminent în prevenirea şi rezolvarea conflictelor, în timpul - iar une
ori înaintea - forţei militare.
Săptămâna trecută am organizat o întâlnire comună a liderilor politici ai Adu
nării Parlamentului European, iar ca rezultat am căzut de comun acord să organizăm
împreună anul viitor o conferinţă de înalt profil despre dialogul inter-religios şi intercultural. Aş dori de asemenea să felicit pe organizatorii acestei Adunări pentru exce
lentul exemplu oferit, arătând câte pot fi realizate. Sper ca dumneavoastră, toţi cei
prezenţi aici în această săptămână, să puteţi fi implicaţi în acest proces vital şi că
viitorul ne va afla lucrând mai strâns împreună, spre binele nostru al tuturor şi pentru
viitorul copiilor noştri.
Doamnelor şi domnilor,
Democraţia, regula legii şi a drepturilor omului sunt stâlpii Consiliului Europei
pe baza cărora noi construim casa comună europeană. Aceasta ne oferă nouă cea mai
bună garanţie pentru un viitor stabil, în pace şi progres. în drumul nostru spre acest
viitor, Bisericile sunt partenerii noştri indispensabili. Avem nevoie de valori morale
care să facă viaţa noastră politică mai respectabilă în ochii oamenilor. Trebuie să
consolidam acţiunile politice şi legislative prin colaborarea cu organizaţiile confesi
onale. Trebuie să facem totul pentru creşterea înţelegerii şi respectului reciproc între
diferitele culturi şi religii. Trebuie să aşezăm dialogul inter-religios şi inter-cultural
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în fruntea priorităţilor agendei politice a tuturor statelor membre. Trebuie să acţio
năm împreună pentru pace, dreptate socială şi stabilitate de durată, să eliminăm cau
zele principale ale extremismului şi terorismului.
Vă mulţumesc!
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

Diversitatea reconciliată într-o Europă unificată
Jose Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene

Este o plăcere să particip la acest eveniment important şi le mulţumesc organi
zatorilor pentru invitaţie.
Mă bucur că această întâlnire are loc într-un nou stat membru şi mulţumesc
guvernului român pentru călduroasa primire.
In mod egal ţin să exprim poporului român, şi în particular demnitarilor şi cre
dincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, sincerele mele condoleanţe, ca urmare a
recentului deces al Prea Fericirii Sale, patriarhul Teoctist. Doresc să aduc omagii
acţiunii sale în favoarea dialogului ecumenic şi moştenirii spirituale pe care o lasă
lumii creştine.
Este pentru mine totodată o onoare şi o plăcere de a lua cuvântul înaintea aces
tei ilustre adunări. Prezenţa mea aici, în calitate de preşedinte al Comisiei Europene,
se voieşte a fi o recunoaştere a faptului că această a IlI-a Adunare Ecumenică Euro
peană consacrată Europei, religiilor şi migraţiilor, exprimă angajamentul marii co
munităţi creştine în procesul de integrare europeană.
Cred că nu este nevoie de a demonstra importanţa iniţiativei lansate în anii ’80
de către Conferinţa Bisericilor Europene şi Consiliul Conferinţelor Episcopale din
Europa, care a condus la organizarea celor două Adunări Ecumenice Europene
(Basel şi Graz, n. n.). Este suficient de a aminti că prima dintre aceste Adunări a
permis şi prima întâlnire a creştinilor din toată Europa după Schisma din Orient, din
1054. Este de asemenea important de a spune că documentul intitulat Charta
Qecumenica, semnat la Strasburg în 2001, în prelungirea Adunării din 1997, este
documentul ecumenic cel mai difuzat şi cel mai dezbătut în Europa.
Comisia Europeană a fost totdeauna atentă la angajamentul Bisericilor creştine,
şi în special al Conferinţei Bisericilor Europene, care dintru începuturi au acompani
at şi au încurajat marea aventură a construcţiei europene. Comisia europeană a între
ţinut întotdeauna un dialog fructuos cu toate Bisericile.
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Participarea mea la această întâlnirea, ca răspuns la invitaţia Conferinţei Biseri
cilor Europene şi a Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa, se înscrie deci
în lungul proces de ascultare şi respect mutual între Comisie şi principalele religii
prezente în Europa.
Tema unificării europene reţinută de către această a Treia Adunare Ecumenică
are o puternică încărcătură simbolică.
De altfel, vastul cort sub care noi suntem reuniţi astăzi simbolizează perfect
spiritul care prezidează această adunare.
Dintru începuturile monoteismului, cortul este simbolul ospitalităţii proverbiale
pe care Avraam a acordat-o celor trei „Călători” descrişi în Geneză. Creştinii, evreii
şi musulmanii, fiind consideraţi ca fii ai lui Avraam, sunt ca atare şi primitori de
oaspeţi ca şi el. Cum eu mă număr între aceşti oaspeţi pe care i-aţi primit în acest
cort, Vă mulţumesc călduros pentru ospitalitatea Dumneavoastră. M-aţi primit astăzi
ca pe un călător venit dintr-o sferă non-religioasă, lumea acţiunii politice europene.
Sensul prezenţei mele aici pentru a vă vorbi de viitorul Uniunii Europene este
de asemenea legat de contribuţia specifică a Bisericilor şi comunităţilor religioase pe
care tratatul o recunoaşte în mod expres.
Contribuţia Bisericilor la procesul de unificare european este încă mai pertinent
când aceasta (contribuţia) se înscrie într-un spirit ecumenic.
Ecumenismul este, el însuşi, o mişcare de, o stare de spirit, care exprimă apelul
la unitatea popoarelor. Ecumenismul poate deci contribui la consolidarea valorilor
cu care o mare parte a cetăţenilor europeni se identifică.
Papa Ioan Paul al II-lea, a cărui preocupare de reunificare a continentului euro
pean este amplu recunoscută, era perfect conştient de necesitatea de a apropia marile
comunităţi şi tradiţii creştine din Europa şi de a lărgi spiritul ecumenic. In 1980, el
declara: „Nu se poate să respire un creştin (...) cu un singur plămân; trebuie a avea
doi plămâni, va să zică cel oriental şi cel occidental”. Aceşti doi plămâni ai aceluiaşi
organism sunt tradiţia bizantină ortodoxă şi tradiţia latină occidentală, două forme de
cultură indisociabile.
în contextul actual de reunificare europeană, alegerea Sibiului pentru a ţine
această a III-a Adunare ecumenică, după Basel-ul protestant şi Graz-ul catolic, este
judicioasă. Sibiul, vechiul Hermanstadt germanic şi protestant, astăzi majoritar orto
dox, este un caz exemplar de integrare, prin diversitatea grupurilor etnice, de culturi
şi de confesiuni care coexistă în actuala Capitală europeană a culturii.
România, prin poziţia sa geografică şi prin lunga sa istorie de întâlnire între di
ferite popoare şi diferite culturi, va putea în mod util a contribui la liniştirea conflic
telor de tristă amintire care în mai multe rânduri au sfâşiat Balcanii. Trebuie ca
această regiune atât de europeană în diversitatea sa culturală, etnică, lingvistică şi
religioasă să devină un canal de irigare între cei doi plămâni, care va da un suflu
viitorului nostru comun şi va cicatriza vechile răni cauzate de perdelele de fier vizi
bile şi invizibile.
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Regiunea Transilvaniei, unde ne aflăm, este pentru mine asociată numelui şi
operei de preţ Nobel pentru pace al Iui Elie Wiesel, născut la Sighet, într-o familie
de evrei, care i-a dat o educaţie religioasă şi laică deopotrivă. în epigraful (motoul)
operei sale intitulată „Celebrări hasidice” se poate citit această frază: „Tatăl meu,
spirit luminat, credea în om. Bunicul meu, hasid fervent, credea în Dumnezeu. Unul
m-a învăţat să vorbesc, altul să cânt”.
Toate formele de expresie ale dimensiunii culturale şi spirituale a omului trebu
ie să poată coexista în Europa. Toate imnele bucuriei, că ele sunt sacre sau profane,
trebuie să poată răsuna aici. Trebuie să poată coabita aici cântecul profan şi cântările
sacre, care se înalţă în biserici, sinagogi, moschei şi alte temple religioase, fără a uita
grandioasele biserici fortăreţe din Transilvania.
Bisericile şi comunităţile confesionale pot contribui, şi contribuie efectiv, la o
mai bună înţelegere între oameni, prin promovarea respectului reciproc, într-un ca
dru al valorilor fundamentale unanim recunoscute (...).
Europa este, şi va fi din ce în ce mai mult, un continent multietnic, multicultural şi multireligios. Europa unită şi lărgită este făcută din noi realităţi, de exemplu
dintr-un număr din ce în ce mai important de comunităţi musulmane, hinduse, budis
te, sikhs, care îi dau o fizionomie nouă.
Compatibilitatea intrinsecă între diversele elemente care permit a considera
continentul european ca un tot organic rezultă dintr-o identitate culturală comună,
fondată pe un ansamblu de valori împărtăşite.
Eu am spus-o adeseori că europenii au rădăcini profunde, moştenite de la po
poarele şi culturile care i-au precedat. Aceste rădăcini sunt valori europene. Identi
tatea europeană comună a fost admirabil rezumată de către poetul Paul Valery,
care a definit spiritul european ca un rezultat al unei triple moşteniri, exprimate în
triada: „Atena, Roma şi Ierusalim", vasăzică filosofia, dreptul şi religia; triada
raţiunii, a legii şi a moralei, care a fost la origine ceea ce noi numim astăzi civili
zaţia europeană.
In istoria acestei cvilizaţii, creştinismul şi diversele sale confesiuni au fost o forţă
unificatoare, care a permis de a integra multiplele aporturi ale popoarelor celtice, ger
manice şi slave, între altele, precum şi contribuţia apreciabilă a culturii islamice.
Europa este astfel profund ataşată umanismului şi democraţiei pe care ea „le-a
inventat”. Respectul diversităţii, deschiderea spre altul şi toleranţa sunt de asemenea
profund ancorate în cultura europeană. Sunt marca noastră de fabrică. Dar respectul
diversităţii se fundamentează pe respectul, mult mai profund, al principiilor asupra
cărora Uniunea Europeană nu negociază: libertatea de expresie, libertatea religiei şi
libertatea creaţiei. (...)
Care este misiunea Europei în al 21-lea secol?
Europa trebuie să favorizeze dezvoltarea economică şi socială şi să releveze
provocările mondializării, prezervând identitatea popoarelor europene şi respectând
diversitatea lor.
Ea trebuie să asigure siguranţa şi securitatea cetăţenilor săi.
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Dar Europa mai are încă o responsabilitate. Ea trebuie, de asemenea, să apere şi
să facă a străluci valorile de care sunt ataşaţi europenii, precum sunt demnitatea
umană, libertatea, solidaritatea, toleranţa, dreptatea socială şi Statul de drept. Aceste
valori sunt cimentul unităţii europene. Ele formează, de asemenea, stâlpul de nemiş
cat al construcţiei europene (...).
Eu sunt sigur că Europa va putea conta pe contribuţia Dumneavoastră pentru a
depăşi diviziunile şi a atinge unitatea dorită în diversitate sau, pentru a prelua o ex
presie frecvent utilizată în contextul ecumenic, „diversitatea reconciliată”.
Traducere din limba engleză
Ovidiu MATIU

Lumina lui Hristos şi Europa
Prea Fericitului Părinte Dr. Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania,
Profesor Universitar la Universitatea din Atena
Membru de onoare al Academiei din Atena
La începutul secolului trecut, Oswald Spengler1 susţinea că marile civilizaţii au
o evoluţie istorică firească: se nasc, se dezvoltă, devin productive, apoi intră în de
clin şi se prăbuşesc. După părerea Iui, civilizaţia apuseană ajunsese la ultima dintre
aceste faze. Totuşi, Amold Toynbee2 a subliniat diferenţa dintre dezvoltarea tehno
logică, pe de o parte, şi adevăratul progres, pe care îl numeşte „spiritualizare”, pe de
alta. Acesta credea că rădăcinile crizei din lumea apuseană se află în înstrăinarea
acesteia de experienţa religioasă şi adoptarea cultului tehnologiei, naţionalismului şi
militarismului. A opus modelului degenerării biologice, poziţia voliţională bazată pe
vigoarea şi vitalitatea minorităţilor creative şi personalităţilor proeminente.
La începutul mileniului al treilea, ne-am adunat aici la cea de-a Treia Adunare
Ecumenică cu convingerea că există încă speranţă pentru o reînflorire a civilizaţiei
europene. Cu condiţia ca aceasta să trăiască şi să acţioneze în lumina lui Hristos; şi
ca noi creştinii, „fii ai luminii” (£/5, 8) - fie că suntem majoritari sau minoritari în
societăţile în care trăim — să devenim agenţi ai creativităţii într-o Europă cu adevărat
luminată.

2 Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, 2 volume, ediţia I, Mtlnchen, 1918-22.
Amold Toynbee, .4 Study ofHistory, ediţie prescurtată, Oxford, 1987.
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I
1. Corelarea între lumină şi Transcendent, Divin, este prezentă în aproape toate
religiile, într-o varietate de imagini şi în diverse combinaţii. Aceasta este prezentată
în mod explicit în textele biblice3, literatura patristică şi imnologia Bisericii.
Imaginea luminii a fost adoptată într-o manieră directă de Iisus. Ca şi Cuvânt al
lui Dumnezeu „prin Care toate s-au făcut” (In 1, 3) şi ca a doua Persoană a Sfintei
Treimi, Hristos „era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în
lume” (In 1, 9). El însuşi a declarat în mod repetat şi explicit: „Eu sunt Lumina lumii”(//7 8, 12; cf. 9, 5). Lumină care este legată în mod direct de viaţă: „cel ce îmi
urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In 8, 12. Cf. 9, 5,
12,46).
Pe Tabor, relaţia dintre Hristos şi lumină a devenit manifestă: „şi a strălucit
. faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Mt 17, 2). După
confruntarea, pe Cruce, cu forţele întunericului, El a umplut toate lucrurile cu lu
mină odată cu învierea Sa. La finalul istoriei mântuirii, lumina noii creaţii va fi
însuşi Dumnezeu (Apoc 21, 23). Deci, din lumina naturală, care aici pe pământ
alternează cu umbrele nopţii, vom trece în lumina neînserată, care este însuşi
Dumnezeu (1 In 1, 5). Noi creştinii declarăm că Hristos este „lumină din lumină”,
că întreaga Sfântă Treime este lumină. „Lumină este Tatăl, lumină este Cuvântul,
lumină este Sfântul Duh”4.
2. Ştiinţa contemporană dă o intensitate deosebită acestei relaţii expresive din
tre Hristos şi lumină. Natura luminii s-a aflat întotdeauna în centrul cercetării ştiinţi
fice. Dezvoltarea ştiinţei a fost întotdeauna strâns legată de această căutare. Noile şi
surprinzătoarele descoperiri ştiinţifice extind şi mai mult conceptul biblic de lumină.
Ştiinţa ne spune că lumina este o undă electromagnetică şi că aceasta călătoreşte cu o
viteză uluitoare. în acelaşi timp aceasta este alcătuită din particule. Fotonul, particula
de lumină, ocupă un loc special printre particulele de energie şi materia din care este
alcătuită lumea, aşa cum subliniază G. Grammatikakis, un reputat om de ştiinţă.
Acesta afirmă că electrodinamica cuantică descrie interacţiunile fotonilor cu materia:
„Oricât de incredibil ar fi, lumina se transformă în materie”5.
Noile descoperiri legate de lumina naturală lărgesc şi mai mult simbolismul
efectelor surprinzătoare al luminii spirituale asupra lumii. Hristos, „Lumina lumii”,
este încă vizibil şi familiar, la fel ca şi lumina naturală, dar, în acelaşi timp, este de
3 în special Isaia a profeţit că Mesia, Sluga Domnului, va fi „luminarea neamurilor” (Zs 42, 6) şi că
în vremurile cele de pe urmă toate celelalte lumini vor fi înlocuite şi „Domnul va fi pentru tine lumină
veşnică” (Is 60,20).
4 Exapostilarionul pentru Cincizecime.
5 G. Grammatikakis, H avmPioypcupia rou (pcoTâg (The autography of light), University
Publications of Crete, Irakleio, 2006, p. 17. Vezi şi p. 29: „Teoria relativităţii, dezvoltarea fizicii cuanti
ce, descoperirea expansiunii universului, a razelor laser, a radiaţiei cosmice, a microundelor - pentru a
aminti doar câteva dintre numeroasele descoperiri ale ştiinţei modeme - îşi au originea în efortul susţinut
de a înţelege lumina”.

292

Cuvântări rostite în a doua plenară AEE3 în dimineaţa de 6 septembrie 2007
neconceput şi inaccesibil în esenţa Lui. Dumnezeu este numit lumină nu în ceea ce
priveşte esenţa, ci energia Lui, aşa cum arată Sf. Grigorie Palama (din secolul al
XlV-lea). în timp ce esenţa lui Dumnezeu rămâne inaccesibilă, la energiile Lui pot
participa toţi cei care doresc6.
II
1. Europa a fost binecuvântată a fi construită şi a evolua de-a lungul secolelor
în lumina lui Hristos7. La fel cum şi minunatul proces de fotosinteză menţine ciclul
vieţii, prin acelaşi element, lumina spirituală a lui Hristos a revigorat civilizaţia Eu
ropei. Desigur că în multe momente, norii şi întunericul adânc al ignoranţei, al urii şi
intereselor ilicite nu au permis luminii Evangheliei să strălucească în Europa. Acest
lucru a fost identificat din când în când prin autocritică din partea creştinilor şi trebu
ie să fie evidenţiat în mod regulat dacă dorim să evităm reiterarea acestor fenomene.
Dar chiar şi în momentele de întuneric profund, lumina acoperă tainic atmosfe
ra în diverse moduri. Ştiinţa modernă, deoarece ne-a dezvăluit multiplele moduri în
care se propagă lumina naturală, ne încurajează să ne gândim la modul în care putem
deveni sensibili la formele tainice prin care lumina lui Hristos pătrunde în lume chiar
şi atunci când timpurile par întunecate.
2. Trăim astăzi într-o Europă plurireligioasă - şi mă refer aici la întregul conti
nent, nu numai la Uniunea Europeană - iar caracteristica fundamentală a societăţii
noastre este secularizarea.
Creştinii din Europa ar trebui să se ferească de stările conflictuale cu cei care
nu ne împărtăşesc speranţa, şi să nu caute să obţină o poziţie dominantă pentru Bise
rică în cadrul societăţii. Obligaţia apostolilor lui Hristos pe care El însuşi i-a asigurat
că sunt „lumina lumii” {Ml 5, 14; cf. In 12, 36) este mărturia îndrăzneaţă, slujirea
frăţească şi îngrijirea bolnavilor. Mărturia că Iisus Hristos nu este numai un mare
„învăţător”, un important profet sau „mistic”, ci Fiul lui Dumnezeu Celui viu, „lu
mina lumii”. Mărturia vieţii.
Hristos nu a asociat lumina Sa cu stări extatice, de exemplu ca acelea de tip ne
oplatonic sau indian, ci mai degrabă cu „fapte”. „Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru Cel din ceruri” (Mt 5, 16). Biserica va fi chemată întotdeauna să îşi exprime
credinţa prin fapte şi slujire, spre binele tuturor, fără excepţii. Aproape toate iniţiaţi6 Gregory Palamas, în apărarea isihaştilor, 3, 2, 14 şi 3.2.13.
................
7 „Creştinismul a adus elemente noi care au ajutat la revigorarea dezvoltării civilizaţiei europene.
Pe scurt: în primul rând, revelarea dinamicii libertăţii, a iubirii în istorie; în al doilea rând, credinţa în
ceva care la prima vedere pare imposibil din punct de vedere logic. O credinţă care a dus la o căutare
generală a adevărului - inclusiv a celui ştiinţific - dincolo de aparenţe şi simplele necesităţi; în al^ treilea
rând, o nouă stare de spirit, una combativă, o invitaţie şi o provocare la o continuă transcendenţă în viaţa
spirituală, un curs transformaţional continuu al lumii”, Anastasios Yannoulatos, „A6t)va, izoXîi avvexovg
OcoXoyiKrjg Kai noXiziariKtjg cwppoXrjg" (Atena, oraş al unei continue contribuţii teologice şi culturale),
National and Capodistrian University, Eniat]poi Xdyoi (Official Addresses), voi. 28, Atena, 1988, p. 366.
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vele umanitare ale Europei concentrate asupra ajutorării celor în suferinţă, bolnavi,
bătrâni, singuri, orfani, străini, au derivat din ideile şi eforturile inspirate de credinţa
creştină. Apoi au fot adoptate de către stat. Această tradiţie şi dinamică trebuie con
tinuate cu idei creative şi iniţiative îndrăzneţe.
In ceea ce priveşte îngrijirea bolnavilor, aceasta nu se referă numai la tratarea
bolilor care ne afectează, ci şi la îngrijirea rănilor societăţii şi ale relaţiilor dintre
oameni şi popoare. Se mai referă şi la încercarea de a găsi un tratament pentru ură,
neîncredere, xenofobie, rasism şi orice tip de ostilitate.
Ar trebui să aspirăm fără echivoc spre susţinerea şi revigorarea valorilor creşti
ne fundamentale care au format civilizaţia europeană, cum ar fi, de exemplu: a)
afirmarea demnităţii persoanei ca fundament al drepturilor omului; b) respectarea
libertăţii individuale, indiferent de origine, rasă, educaţie sau convingeri religioase;
c) sfinţenia căsătoriei şi a familiei; d) responsabilitatea fiecărui cetăţean faţă de pro
gresul societăţii; e) solidaritate şi dreptate socială; f) puterea smereniei şi importanţa
depăşirii egoismului.
Şi să nu uităm de ecumenicitatea luminii. Noi, europenii, care deja ne bucurăm
de avantajele ţărilor bogate, suntem chemaţi să vedem, în lumina atotcuprinzătoare a
lui Hristos Care este „lumina lumii”, responsabilitatea noastră în faţa popoarelor de
pe alte continente şi să ne exprimăm în termeni generoşi sentimentul nostru de apro
piere faţă de ei, dorinţa noastră de a conlucra cu ei, pe picior de egalitate, pentru
dezvoltarea generală a întregii lumi în care trăim.
Dar dacă Bisericile doresc să îşi îndeplinească rolul lor fundamental şi să con
tribuie la calea spirituală pe care o va urma Europa, vor trebui, înainte de toate, să fie
devotate caracterului lui sacramental/soteriologic, pentru a nu sfârşi ca simple ONGuri. Biserica trebuie să rămână manifestarea „iconomiei” lui Dumnezeu în Hristos
prin Duhul Sfânt. „Trupul Iui Hristos” este locul unde se petrece transfigurarea uma
nă, unirea cu Dumnezeul iubirii.
3. Albul luminii este, după cum ştim cu toţii, sinteza a şapte culori diferite. La fel
şi lumina lui Hristos poate fi împărţită în viaţă în numeroase moduri şi umbre. Noi,
creştinii, ca „fii ai luminii”, suntem chemaţi să oferim toate culorile spectrului cu:
- Lumina păcii, cu noi înşine, cu cei din jur şi cu întreaga lume;
- Lumina dreptăţii, luptând pentru o societate dreaptă la nivel local, paneuropean şi mondial;
- Lumina adevărului, în cercetarea istorică şi în analiza realităţilor sociale;
- Lumina suflării de viaţă a creaţiei, care încurajează originalitatea în ştiinţă,
artă şi cultură;
- Lumina speranţei pentru unitatea tuturor popoarelor de pe continentul nostru,
cu reconcilierea şi armonizarea diferenţelor dintre ele;
- Lumina iubirii, în sensul şi cu puterea dată de credinţa creştină şi exemplul
viu al celor care au trăit-o. Cea mai importantă responsabilitate şi misiune a Bisericii
este să ofere iubire, să unească oamenii cu sursa iubirii. Nici o altă instituţie socială
nu poate prelua această sarcină a Bisericii;
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- Lumina pascală neînserată care descoperă victoria finală împotriva păcatului
şi a morţii prin puterea Crucii şi a învierii lui Hristos.
Dacă vom trăi şi vom acţiona în cest fel, vom reuşi să ne identificăm cu acele
grupuri creative de oameni care, fie ei minoritari sau majoritari, au capacitatea de a
exploata pe deplin cele mai bune elemente ale moştenirii europene şi de a călăuzi
continentul nostru spre o stare de reînnoită vigoare duhovnicească.
Traducere din limba engleză
Ovidiu MATIU

Masă rotundă la Forumul Mărturia
Katrin Amell
Cu mulţi ani în urmă am avut ocazia de a petrece ceva timp în Japonia pentru a
desfăşură o serie de cercetări pe teren pentru o teză. Tot atunci am avut ocazia să tră
iesc, în calitate de oaspete, în câteva mănăstiri Zen budiste. Prima mănăstire la care am
ajuns era un loc de pregătire pentru călugăriţe Zen. Se numeşte Aichi Semmon Nisodo
şi se află în Nagoya. încă mai există şi azi. Stareţa mănăstirii, o femeie remarcabilă, se
numeşte Aoyama Roshi. Am stat acolo patru săptămâni. A fost o experienţă extraordi
nară şi profundă care încă mai ocupă un loc important în viaţa mea.
înainte de a ajunge la mănăstire am ştiut că puteam sta acolo doar cu condiţia
de a participa la tot ceea ce făceau şi ceea ce mi se spunea să fac. Printre altele, acest
lucru însemna multe ore în fiecare zi de zazen comun, acea poziţie de meditaţie şezând pe picioare şi care nu e deloc uşoară pentru occidentali. Mi-era teamă de acest
tip de eforturi fizice. Când am ajuns, am avut posibilitatea de a discuta cu stareţa
prin intermediul unui interpret. I-am prezentat temerile mele. Doar prin simpla ei
radiere de căldură şi calm mi-am recăpătat şi eu calmul iar teama mi-a dispărut.
Programul mănăstirii era similar cu cel al oricărei mănăstiri catolice benedictine,
dar mai încărcat şi cu mai puţină libertate personală. Făceam totul împreună şi nu eram
niciodată singure. Ne trezeam la ora 4 şi ne începeam ziua în sala Buddha cu o ceremo
nie în timpul căreia se recitau sutre. După aceea, continuam meditaţia în zendo, sala de
meditaţie. Primeam micul dejun la ora 7 şi după aceea făceam curăţenie, o îndatorire
importantă. Ziua continua cu lecţii, muncă manuală, mesele zilei, zazen şi ceremonii,
care includeau şi o scurtă ceremonie a ceaiului. Seara, făceam în comun o baie reconfor
tantă. Ne culcam înjur de ora 21. Majoritatea timpului ni-1 petreceam în linişte.
Când se spunea ceva se folosea limba japoneză, pe care eu nu o înţeleg, dar în
ţelegeam foarte bine gesturile, pentru că semănau mult cu ceea ce am văzut în mă
năstirile catolice. Aceste gesturi erau numeroase, dar au devenit un fel de limbaj prin
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care reuşeam să comunicăm. Treceam de la o activitate la alta în procesiune, ceea ce
crea un soi de spirit de comunitate. Mărşăluiam împreună spre îndeplinirea unui
scop spiritual. Am fost inclusă şi eu în rândurile călugăriţelor de acolo. Mi-au făcut
loc în spaţiul lor. Eram una de-a lor în cadrul comunităţii, dar eram totuşi eu cu iden
titatea mea creştină. Apreciau faptul că îmi purtam roba dominicană în sala Buddha.
Nimeni nu a încercat să mă convertească la budism. Călugăriţele erau foarte atente,
bune şi generoase cu mine. M-am bucurat mult că puteam fi una de-a lor fără a-mi
pierde identitatea. Eram fericită acolo cu ele.
La sfârşitul săptămânii am reuşit să stau de vorbă cu două călugăriţe vorbitoare
de engleză, una originară din America de Nord iar alta din Brazilia. Mi-au explicat
de ce au ales budismul iar eu de ce sunt catolică. A fost vorba de un fel de schimb de
experienţă monastic.
Am fost ulterior şi în alte mănăstiri din Japonia dar această primă experienţă a
fost cea mai impresionantă poate pentru că a fost prima şi am trăit-o alături de alte
femei, care erau un fel de colege pe plan religios. Experienţa a fost una incitantă, dar
şi de bun augur pentru propria mea credinţă.
In ce sens incitantă? Foarte incitant era devotamentul călugăriţelor faţă de viaţa
lor religioasă. Semnele exterioare ale acestuia erau fizice. Mi-am pus anumite între
bări atunci. De ce se trezesc aşa devreme dimineaţa pentru a se expune unei vieţi atât
de dure? Sigur nu pentru Iisus Hristos. Oare faceau asta pentru Buddha, sau pentru
a-şi elibera micul lor ego, ori poate pentru propria iluminare? - Eu ce fac în viaţa
mea religioasă pentru Iisus Hristos? Oare îl iubesc cu adevărat?
Sunt împreună toată ziua şi îndeplinesc poruncile superioarelor lor pentru a de
veni mai puţin egoiste. - Mă pun eu oare la dispoziţia celorlalţi oameni sau prefer să
fiu singură cu propriile mele proiecte?
Am învăţat multe lucruri folositoare de la ele, cum ar fi, de pildă, exerciţiul de
a fi prezentă aici şi acum, de a fi atât de prezentă cât este posibil în ceea ce fac în
acest moment. Acest lucru îmi îmbogăţeşte viaţa.
Experienţa trăită la Aichi Semmon Nisodo a continuat să lucreze în mine şi du
pă ce am părăsit acele locuri. A fost ca un fel de purificare. Am reuşit să îmi adân
cesc credinţa creştină cu o lumină din afară. La fel ca şi călugăriţele budiste, urmez
şi eu o cale spirituală, şi anume spiritualitatea dominicană. Fără să ştie, călugăriţele
budiste m-au făcut mai devotată propriei mele credinţe.
Dacă aş încerca să rezum experienţa mea în acea mănăstire budistă cu ajutorul
unui cuvânt din Noul Testament, acesta ar fi cel de la Luca 9, 23-24, un cuvânt pe
care îl înţeleg şi îl îndrăgesc chiar şi prietenele mele budiste: „Şi zicea către toţi:
Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fieca
re zi şi să-Mi urmeze Mie; Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cineşi va pierde sufletul pentru mine, acela îl va mântui”.
Traducere din engleză
Ovidiu MATIU
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ÎN DIMINEAŢA DE 7 SEPTEMBRIE 2007
Meditaţie la Efeseni 5, 8-14
Episcop Rosemarie Wenner
1. Luminaţi de Hristos
A trăi în lumină - a fi în întuneric. Pentru Apostol acestea sunt două lucruri di
ferite. „Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină”. întunericul şi lumina sunt
separate clar una de cealaltă. Se pare că nu există cale de mijloc, întunericul este
diferit. Astfel se întâmplă oare şi cu viaţa? Lumină sau întuneric? Negru sau alb? La
multe întrebări nu găsim răspunsuri clare. în multe situaţii nu ştim ce este bine sau
rău. Există astfel zone gri în viaţă şi cine tânjeşte prea mult după claritate, neglijează
diferenţieri necesare.
Dar să ne oprim puţin şi să vedem ce spune cuvântul biblic. Nu este vorba doar
de morala corectă. Nu este vorba de problemele pe care ni le pune viaţa. Este vorba
despre fundamentul care ne conduce în viaţă şi după moarte. Este vorba despre exis
tenţa noastră întru Hristos. Ultimul verset din fragmentul nostru biblic este preluat
din slujba botezului. Celui botezat, care tocmai ieşise din apă i se strigă: „Trezeşte-te
din somn şi ridică-te din morţi şi Hristos te va lumina”. Botezul este semnul unui
nou început: prin Hristos ne trezim din somnul păcatului şi din noaptea morţii la
viaţa în comuniune cu Dumnezeu. începând din acel moment nu mai trăim doar
după posibilităţile noastre. Lumina lui Hristos are efect în viaţa noastră. Se poate
observa oare acest lucru?
Unul dintre părinţii metodismului Charles Wesley - anul acesta s-au sărbăto
rit 300 de ani de la naşterea sa - a lăsat în urmă o predică la Efeseni 5.14. în aceas
tă predică, Charles Wesley subliniază prin cuvinte ameninţătoare şi convingătoare
invitaţia de a ne lăsa luminaţi de Hristos. Chiar dacă stilul lui Charles Wesley nu
mi se potriveşte, învăţ totuşi de la el: aceste cuvinte din Epistola către Efeseni ne
cheamă să luăm o hotărâre. Ne îndeamnă să ne deschidem spre ceea ce ne oferă
duhul lui Dumnezeu. „Trezeşte-te. Ridică-te. Hristos te va lumina!’ Lumina, care
a venit pe lume odată cu Hristos, are puterea de a ne schimba. Să trăim deci în
această nouă existenţă în care am fost botezaţi. Să ne trezim deci şi să ne trăim
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viaţa aşa cum ne-a fost încredinţată! „Dumnezeu este lumina. Ea se va arăta fiecă
rui păcătos care se căieşte, care o aşteaptă!” Aşa vorbeşte Charles Wesley în predi
ca mai sus menţionată.
2. Să umblăm ca fii ai luminii
„Umblaţi ca fii ai luminii”, ne îndeamnă apostolul. El are încredere în cei lu
minaţi de Hristos, căci ei sunt lumina: Nu pentru că ştiu întotdeauna ce este bine, ci
pentru că au dobândit acest drept prin împăcarea lui Hristos. Nu pentru că au pledat
pentru adevăr, ci pentru că duhul lui Dumnezeu îi călăuzeşte spre adevăr - spre acel
adevăr care se numeşte Hristos.
„Umblaţi ca fii ai luminii”. Acum - că suntem luminaţi de Hristos - este vor
ba totuşi de morală. Este vorba de fapte concrete. Este vorba de lumina pe care
Hristos a aprins-o în noi şi pe care nu trebuie să o ascundem ci să o distribuim şi
modela în toată lumea ca fii ai luminii. Apostolul descrie în trei cuvinte efectele,
roadele pe care le aduce lumina lui Hristos. Ele sunt: bunătatea, dreptatea, adevă
rul. Ce potrivire!
Bunătate: Oamenii înfometează după bunătate într-o vreme dominată de dorin
ţa de a face profit şi de a produce bunuri materiale. Cu câteva zile în urmă am putut
vedea cum un asistent social îngrijea o doamnă în vârstă bolnavă mintal. Ea îşi înso
ţea pacienta în lumea gândurilor ei. Comportamentul ei competent profesional este
influenţat de bunătate. Lumea devine mai luminată prin astfel de oameni.
Dreptate: Dacă luăm în serios Biblia, începem să înţelegem cuvântul „drepta
te” într-un nou mod. Dumnezeu este de partea celor săraci. Dumnezeu îi primeşte
pe cei respinşi de comunitatea lor. De curând am aflat de o comunitate mică metodistă din Cehia unde la liturghie participă şi invitaţi din Mongolia. Bariera lingvis
tică nu se poate depăşi, dar toţi simt că sunt primiţi de Dumnezeu. Teama de alteritatea celuilalt este depăşită, deoarece toţi sunt legaţi de nevoia de siguranţă. Astfel
creşte dreptatea.
Adevăr: Ne învârtim în jurul adevărului în uniunea confesiunilor şi în dialogul
cu alte religii. Căutăm ceva comun, fără să renunţăm la ce este mai important în
credinţa noastră. Câteodată ne bazăm pe căutarea comună a adevărului. Dorim să
avem cu orice preţ dreptate. Uităm că adevărul nu este o dogmă. „Eu sunt adevărul”,
spune Hristos. în căutarea adevărului nu este vorba de importanţa luminii proprii, ci
să fim pregătiţi din nou să primim lumina lui Hristos. Hristos este adevărul, care
dezleagă iubirea.
Dumnezeu să ne ofere darul de a ne considera astăzi luminaţi de Hristos şi ast
fel ca fii ai luminii să aducem roadele bunătăţii, dreptăţii şi adevărului.
Traducere din limba engleză
Ovidiu MATIU
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Păşiţi în lumină
Hilary Wilson, Comunitatea L ’Arche, Marea Britanie
După ce am auzit textul din Epistola către Efeseni care tocmai s-a citit, parcă
îmi vine să cânt un cântec pe care unii dintre Dumneavoastră poate îl ştiţi: Walk in
the Light (Păşiţi în lumină); Margie alege adeseori acest cântec. Margie şi cu mine
ne cunoaştem de vreo 25 de ani. Ea este un suporter înfocat al echipei FC Liverpool,
artistă şi dansatoare, şi suferă de deficienţe de învăţare. Din cauza handicapului său,
Margie şi-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei şi adolescenţei sale departe de
familie, în instituţii şi spitale pentru persoane cu disabilităţi. încă mai suferă de pe
urma acestor experienţe: Margie nu a putut întotdeauna să „păşească în lumină”.
De mulţi ani Margie şi cu mine suntem membre ale comunităţii L ’Arche din
Liverpool, nordul Angliei. L'arche este cuvântul în limba franceză care desemnează
arca lui Noe; în prezent sunt peste o sută de comunităţi L ’Arche în toată lumea, care
împărtăşesc o identitate comună:
* „suntem oameni cu sau fără deficienţe intelectuale, care trăim în comunităţi
ce aparţin unei federaţii internaţionale. Călătoria noastră împreună se bazează pe
relaţii mutuale şi încrederea în Dumnezeu. Celebrăm valoarea unică a fiecărei per
soane şi recunoaştem că avem nevoie unii de alţii”.*
Fiecare comunitate L’Arche este diferită, şi fiecare este formată din oameni
foarte diferiţi. Persoane ca Margie care au avut de înfruntat marginalizarea ne chea
mă pe toţi spre integrare, spre o unitate trăită prin relaţii de lungă durată, indiferent
de vârstă, naţionalitate, educaţie sau viaţă religioasă. în viaţa noastră de zi cu zi în
cadrul acestei comunităţi învăţăm să ne rugam împreună. Prima comunitate L ’Arche
pe care a înfiinţat-o Jean Vanier împreună cu doi oameni cu deficienţe de învăţare în
Franţa acum mai bine 40 de ani se află într-un context romano-catolic, dar altele s-au
format cu repeziciune şi în medii mai puţin omogene, cuprinzând anglicani, protes
tanţi şi persoane de altă credinţă, precum şi în India, unde comunităţile L ’Arche au
fost încă de la început formate din persoane de diferite religii.
în toate călătoriile pe care le întreprindem în cadrul comunităţii noastre obser
văm că nu putem creşte împreună în relaţii reciproce fără a ne confhmta cu propriile
limite - toate lucrurile pe care nu le putem face sau nu le ştim. Şi nu putem creşte
împreună fără a învăţa să iertăm şi să fim iertaţi; numai aşa putem să sărbătorim
viaţa, să ne sărbătorim unii pe alţii, mereu, cu mare bucurie.
Cu câteva luni în urmă am avut şansa de a vizita comunitatea L ’Arche din ves
tul Africii, o zonă dezbinată de conflicte interne. Din cauza acestor conflicte, mem
brii micii comunităţi şi-au părăsit locuinţele şi trăiesc în exil de câţiva ani, la fel ca şi
alţii, ducând dorul locurilor natale. în oraşul în care au fost primiţi cu braţele deschi299
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se au descoperit alte probleme; acum aproape doi ani, în ziua de Crăciun, au găsit un
tânăr rătăcind prin pădure flămând şi însetat, care nu putea să vorbească. Din cauza
acestui handicap a fost dat afară din casă. A rămas în comunitatea L ’Arche şi a pri
mit numele Alain Bienvenue (Alain Bun-venit).
Pe când eram acolo, în vestul Africii, Regele ne-a acordat nouă, vizitatorilor, o
audienţă. Acesta este o persoană în vârstă smerită, înţeleaptă. Este creştin. După ce
ne-a rugat să-i dăm câteva noutăţi legate de comunităţile L ’Arche din alte ţări africane, ne-a povestit cum se roagă pentru L ’Arche şi cât de recunoscător este pentru
faptul că yyL’Arche ne-a învăţat cum să îi primim pe cei cu deficienţe. înainte, îi
aruncam afară pe aceşti oameni. Acum ştim că şi ei sunt după chipul lui Dumnezeu,
aşa că îi iubim şi îi respectăm”.
Putem păşi în lumină împreună.
împreună, întru Domnul, putem să ne luminăm unii pe alţii, aşa cum acea co
munitate exilată l-a luminat pe Rege.
Traducere din engleză
Ovidiu MATIU

Mesajul către A Treia Adunare Ecumenică
ÎPS Lucian Mureşan, Arhiepisop Major greco-catolic de Alba Iulia
„Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în la
tura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit "(Mt 4, 16).
Profetul Isaia (9, 1) vedea răsăritul şi strălucirea Luminii pentru cei cărora le
lipsea, pentru cei umbriţi de întunericul morţii. Evangheliile reiau textul profeţiei
pentru a o dovedi plinită în coborârea la noi a Fiului lui Dumnezeu, întrupat de la
Spiritul Sfanţ şi din Preacurata Fecioară Maria.
La mai bine de două mii de ani de la întruparea Cuvântului, de la strălucirea
Luminii, omenirea se mai confruntă cu întunericul, cu loviturile păcatului, cu umbre
le îndoielilor, cu atentatele orgoliilor, cu disperarea provocată de consumismul exa
gerat şi cu lipsa echilibrelor. Organizatorii celei de-a IlI-a Adunări Ecumenice de la
Sibiu (4-9 septembrie) au considerat că este potrivit să se reflecteze asupra Luminii
lui Cristos, lumină deschizătoare de speranţă şi artizană de unitate în Europa. Dorim
şi ne rugăm stăruitor ca toate eforturile noastre să ne conducă pe toţi fiii bătrânului şi
frumosului continent la reînnoită speranţă, susţinută de jertfelnicia iubirii care se
revarsă în inimile noastre prin credinţă.
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Lumina străluceşte în întuneric. Lumina lui Cristos străluceşte în întunericul
acestei lumi, alungându-1. Speranţa noastră are suport desăvârşit în dinamismul
luminii, adică în atotputernicia acesteia de a alunga întunericul. Prin patima, moar
tea şi învierea lui Cristos „toate s-au umplut de lumină”. Acestei atotputernice
lumini îi lipseşte colaborarea neputinţei noastre, îi lipseşte convertirea noastră
permanentă şi recunoaşterea unicităţii mântuirii adusă de unicul Domn şi Răscum
părător, Isus Cristos.
Poporul „stătea” în întuneric şi „şedea” în latura şi în umbra morţii. Noi toţi, cu
toată forţa dinamismului iubirii, ne-am îndreptat spre Sibiu, nevrednici pelerini,
pentru a depune mărturie despre Lumină, pentru că trăim în lumină!

Lumina lui Hristos luminează tuturor
Speranţă pentru unitate şi înnoire a Europei
Andrea Ricardi
Creştinii europeni au în aceste zile excelenta posibilitate - dacă nu înţeleg
această Adunare de la Sibiu mai degrabă ca un eveniment ritualic - de a reflecta
asupra locului continentului nostru în lume. Cu zece ani înainte, la Graz, zidul
tocmai căzuse: era Adunarea creştină a unei Europe reunificate. A fost o perioadă de
mare entuziasm! Astăzi lumea s-a schimbat. Viitorul nu mai este minunat.
Scepticismul este prezent peste tot, chiar şi în legătură cu această Adunare: la ce
foloseşte ea?
Ne confruntăm cu întrebări dramatice. Lumea este cea care ni le pune, iar
aceasta ne sileşte să ne uităm dincolo de noi: cum putem să reînnoim viaţa în
Europa? Cum putem să progresăm pe calea unităţii? Cum putem să fim o prezenţă
umană şi evanghelică în lume...şi ce va mai fi de această lume mâine? (Ea va fi cu
siguranţă mai puţin europeană, mai puţin dominată de Europa). Adesea însă ne
mărginim la propria noastră ţară sau propria noastră comunitate. Fiecare comunitate
îşi are propriile ei probleme, bineînţeles. însă aceasta nu este destul. Provocările de
astăzi pot fi abordate numai într-o perspectivă comună. O lume globalizată
postulează o viziune mai largă. Nu o viziune concentrată pe modelele unei culturi
globalizate. Lumea are nevoie de o viziune creştină, de o perspectivă îndrăzneaţă,
precum cea a primelor generaţii de creştini, care au fost capabili să se elibereze de
particularism, căruia îi este frică de lume şi lipsit de încredere în puterea
Evangheliei. La fântâna lui Jacob, în pământul samaritenilor, Iisus le-a spus
ucenicilor Săi care erau angajaţi într-o discuţie măruntă: „Ridicaţi ochii voştri şi
priviţi holdele că sunt albe pentru seceriş” (In 4, 36).
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Aş dori să încerc să-mi deschid ochii mei şi să văd holdele lumii, condus mai
ales de experienţa Comunităţii Sânt Egidio, şi aşa întâlnesc multe ţări sărace. Făcând
aceasta, eu sunt conştient de limitele experienţei mele ca şi creştin european, ca şi
istoric, ca şi călător printre evenimentele acestei lumi.
în comparaţie cu multe alte părţi ale lumii, Europa este plină de resurse. Printre
acestea, mai presus de toate, se află bogata moştenire a celor şaizeci de ani de pace.
în secolul XX, numai douăzeci de ani au trecut între cele două războaie mondiale,
apoi iar a fost război, în anul 1939. în viaţa mea de italian născut în anul 1950 - iar
acum dvs. toţi îmi cunoaşteţi vârsta - nu am avut experienţa războiului în propria
mea ţară. însă nu acelaşi lucru poate fi spus despre părinţii şi bunicii mei. Acesta
este marele dar al păcii.
După haosul celui de-al Doilea Război Mondial, europenii au înţeles în sfârşit
cât de prostesc este să lupte unii împotriva altora. Cât de mulţi ani au fost furaţi fe
meilor, copiilor şi bărbaţilor de către prostia războiului, a violenţei fără precedent şi
al masacrelor! De la dezastrul celui de-al Doilea Război Mondial, au înţeles: nicio
dată să nu mai fie unul împotriva celuilalt, ci întotdeauna unul cu celălalt! Acesta a
fost începutul procesului de unificare, care a fost de asemenea marcat de
incertutudini şi şovăieli. Evenimentele din 1989 au şters diviziunea creată în 1945.
Eliberarea de comunism a avut loc atunci când o forţă neînarmată a confruntat regi
murile bazate pe violenţă şi constrângeri. Din păcate, au fost războaie în fosta
Yugoslavie. Astăzi însă este pace pe continentul nostru, pace şi prosperitate larg
răspândită (cu standarde foarte ridicate în unele ţări şi regiuni cu sărăcie mai mult
sau mai puţin penetrantă). Pace şi prosperitate... Pacea în Europa ar putea fi consi
derată ca fiind normală de către cei tineri, însă la ora actuală este ceva extraordinar
în secolele noastre de istorie. Este binecuvântarea lui Dumnezeu şi un dar sfânt!
Ce ar trebui să facem, atunci, cu această moştenire a păcii? Suntem tentaţi să o
irosim, ca orice altă moştenire risipită în noile pasiuni ale naţionalismului în creştere.
Aceasta este o atitudine antiistorică: cele mai multe ţări europene, indiferent dacă
sunt de mărime mijlocie sau mică, nu pot să facă faţă singure enormelor provocări
ale lumii, provocarea venită din partea economiilor şi civilizaţiilor marilor ţări asia
tice precum China sau India. Pasiunile naţionaliste îi fac pe oameni orbi faţă de rea
litate. Ei nu-şi stăpânesc dorinţa de a domina peste alţii, precum în trecut, şi nici
pofta de a trăi pentru ei înşişi.
Există şi alte căi de a risipi pacea, moştenirea a atât de multor necazuri şi pro
bleme ale secolului XX: transformând Europa într-o fortăreaţă, ridicând ziduri în
jurul graniţelor. Dacă zidurile vor fi construite drept autoapărare, atunci demonii
secolului XX se vor reîntoarce împreună cu războaiele lor fratricide. Zidurile se nasc
din teama faţă de o lume din ce în ce mai mare, cu prea mulţi protagonişti care sunt
puternici şi dinamici în egală măsură. Istoria europeană nu a fost niciodată aceea a
unei fortăreţe, ci o istorie a extroversiunii de pe continentul nostru: Europa este lega
tă de lumea asiatică, conectată cu Africa şi cu Orientul Mijlociu prin intermediul
Mării Mediterane şi priveşte spre orizonturile Oceanului Atlantic. Este o istorie a
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cuceririlor şi imperialismului, cu toate consecinţele ei negative, precum şi o istorie a
misionarismului.
Europa nu poate să devină o fortăreaţă protejată asemeni unei insule. Europenii
sunt tentaţi să se distanţeze de istorie spunându-şi probabil că nu vor să facă aceleaşi
greşeli care au fost făcute în trecut. Aceasta este însă greşit. Noi nu mai sântem ceea
ce obişuiam să fim. Ne aflăm în declin: există dovezi în acest sens în reprezentările
demografice. în 2025, creştinii europeni vor fi mai puţini decât cei din Africa sau
America Latină. Există însă şi o lipsă de viziune asupra viitorului. Adesea produsele
politicului se măsoară numai în realităţile guvernării financiare. în ultimele decenii,
Europa a văzut rezultatele ideilor politice şi sociale, ideologia marxistă şi ideile des
pre cum să schimbi societatea...fiecare a devenit mai precaut în ce priveşte gânduri
le despre viitor.
în urmă cu treizeci de ani, noul papă ales, Ioan Palul al II-lea a spus în mod
profetic: „Nu vă temeţi!” El a repetat cu convingere vechea chemare a Paştilor. Se
recurge adesea la Biblie pentru că teama învăluie mai mult istoria umanităţii şi pe
oameni. A înceta să mai fim activi în lume şi a construi ziduri nu se reuşeşte să
aducă alungarea fricii. Aceasta nu înfrânge înclinaţia civilizaţiei noastre către
mândria naţionalistă. Curajul de a fi noi înşine nu poate fi găsit în identificarea de
duşmani la orizont, agitând creştinismul asemeni unui banner împotriva posibililor
adversari, deşi aceasta ar fi adesea cea mai uşoară cale. Noi europenii nu suntem
ceea ce obişnuim să fim, dar nu trebuie să ne lăsăm să fim prinşi de pasiuni înşelă
toare sau să ne ascundem de istorie. Nu suntem ceea ce suntem în mod obişnuit,
dar ce anume vom fi?
Vom fi ceea ce noi, bărbaţi şi femei, suntem capabili să trăim şi să comunicăm.
Europa este nesigură şi plină de frică, bogată în pace şi prosperitate. Iar noi, creştinii
din Europa? Cuvântul lui Dumnezeu este ca o lumină pentru paşii noştri: ascultând
cuvântul care ne arată calea. îngerul îi spune femeii la mormânt: „Nu vă temeţi, că
eu ştiu că pe Iisus Cel răstignit II căutaţi” (Mt 28, 5). Căutând pe Iisus Cel răstignit,
noi suntem scăpaţi de frică. Este ceea ce au realizat noii martiri ai secolului XX în
Rusia (o amintire care ne impune respect faţă de creştinii ruşi), în est (Mă gândesc la
nefericita Albanie), în Spania, sub nazism sau în misiunile din afara Europei. Căuta
rea lui Iisus Cel răstignit i-a înzestrat cu o putere smerită în vreme ce ei dădeau do
vadă de o putere irezistibilă: o putere firavă în secolul XX care, în vreme ce ne în
dreptam spre stabilirea unor noi ordini a lumii, a trecut Europa printr-o perioadă a
martiriului.
Creştinii care îl caută pe Iisus Cel răstignit pot să alunge cultul fricii, care poate
să tulbure atitudinea care alungă pacea, bunăstarea şi libertatea. Martin Buber a spus
în mod înţelept: „A începe cu noi înşine: acesta este singurul lucru care contează ...
pârghia lui Archimedes cu care putem să ne ridicăm deasupra lumii este propria
noastră transformare interioară”. Oamenii spirituali încep cu ei înşişi, însă nu renun
ţă ridicându-se deasupra lumii. Calea transformării personale interioare...a ridicării
lumii, începe în inimile noastre. A ridica lumea deasupra răului şi a mizeriei care
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încă mai există în bogata Europă, unde cuvântul „dreptate” este uitat, din mizeria din
partea de sud a lumii, din violenţa răspândită, de războaie...
Cei spirituali nu renunţă dezvoltând lumea. Credinţa într-o salvare economică
providenţială nu este suficientă pentru a ne arăta calea spre viitor. Suntem sătui de
ideologii iar o formă ideologică de creştinism este destul de grea pentru noi. Avem
nevoie de vieţi pline de credinţă şi dragoste în această Europă deficitară în ceea ce
priveşte viziunea asupra viitorului. Apostolul Pavel dă mărturie corintenilor cu privi
re la esenţa a ceea ce înseamnă a fi creştin: „Căci dragostea lui Hristos ne stăpâneşte
pe noi care socotim aceasta, că dacă Unul a murit pentru toţi, au murit deci toţi. Şi a
murit pentru toţi, ca cei ce viază să nu mai vieze loruşi, ci Aceluia care, pentru ei, a
murit şi a înviat” (II Co 5, 14-15).
Ceea ce ne stăpâneşte pe noi şi ceea ce oferim noi Europei este să nu mai trăim
pentru noi înşine. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă un adevăr care ne tulbură pe noi
şi cultura noastră europeană: anume că aceia care trăiesc ar trebui să nu mai trăiască
pentru ei înşişi, ci pentru Cel care a murit şi apoi a înviat pentru ei! Creştinii trebuie
să fie lipsiţi de frică şi avariţie nesăţioasă (oricare ar fi motivele ei) care ne fac să
trăim pentru noi înşine, lipsiţi de putere, înguşti la minte şi închistaţi. Acriţi de mes
chine certuri de grup, într-o perioadă bogată în bunăstare şi pace, fără grijă faţă de
cei care trăiesc în afara Europei, fără pace fără viaţă în sensul propriu al cuvântului.
Vom fi capabili să schimbăm practicile şi cultura acelor ţări şi comunităţi care trăiese pentru ele însele? Vom fi capabili să-i atragem la bucuria de a fi adevăraţi băr
baţi şi adevărate femei? Un mare învăţat, evreu Hillel spunea: „într-un loc în care nu
sunt oameni, cineva trebuie să se străduie să fie om”. Străduieşte-te să fii om, să fii
uman! Aşa vom deschide o crăpătură în corectitudinea politică a trăirii pentru sine, a
fortăreţei Europei şi a autosuficienţei naţiunilor europene închise în ele însele.
Ce anume înseamnă a ajuta Europa să nu trăiască pentru ea însăşi? înseamnă a
învinge tentaţiile naţionalismului. în 1968, în dialogul său cu Patriarhul Atenagoras,
Olivier Clement, unul din cei mai mari creştini ai timpurilor noastre, a subliniat pri
mul pas al procesului globalizării deja în desfăşurare: „Pe de o parte...dezvoltarea
unui om planetar, într-o lume din ce în ce mai cuprinzătoare; pe de altă par
te...fiecare popor se reîntoarce la propria lui originalitate...”. Iar Patriarhul, părinte
le ecumenismului în secolul XX a răspuns: „Noi creştinii trebuie să simţim că sun
tem o combinaţie a cestor două noţiuni, să încercăm să le armonizăm...Bisericile
sunt surori, popoarele sunt fraţi: aşa ar trebui să arate modelul pe care să-l propunem
şi mesajul pe care-1 oferim”. Nu a trăi pentru noi înşine înseamnă a găsi o balanţă
împăciuitoare între unificarea globalizatoare şi particularismul în creştere. Ţările
europene ar trebui să-şi aducă aminte că ele nu pot trăi într-un viitor naţional: este un
process de unificare care are nevoie de progres. Ei se tem că vor pierde astăzi ceva,
însă în viitor statele Europei vor fi pierdute dacă vor fi singure. Unificarea Europei
este departe de a fi o simplă construcţie birocratică sau o construcţie lipsită de suflet
şi lipsită de pasiune.
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Creştinii sunt fraţi (ceea ce înseamnă că ecumenismul) trebuie să fie sufletul
popoarelor europene tot mai unite. Există mulţi oameni care sunt sceptici în ceea ce
priveşte ecumenismul. Există pentru aceasta mai multe motive. însă unitatea dintre
creştini este o poruncă a Domnului. Cine ar îndrăzni să renunţe la porunca iubirii
pentru că unii se mai urăsc până astăzi? Avem nevoie unii de alţii. Ecumenismul
înseamnă schimb de daruri. Ca şi creştin din vest, pot spune cât de mult am câştigat
(spiritual) din răspândirea icoanei în Vest şi câte mai putem să primim din Est în
ceea ce priveşte viaţa liturgică şi spirituală. Există o legătură profiinsă şi misterioasă
între pace şi unitate între creştini şi pacea şi unitatea din lume.
Călătorind prin lume, există o întrebare adresată Europei. Sau poate este o
chemare? De două ori în secolul XX, Europa a adus război în lume. Pacea din Euro
pa poate să devină pacea din lume. Astăzi războiul este reabilitat în mentalitatea
noastră curentă, ca un instrument care rezolvă problemele. Este acceptat ca şi parte
firească a istoriei noastre. Câţiva oameni - dacă ne uităm la terorism - sunt suficienţi
pentru a crea război şi pentru a face o mulţime de oameni să sufere. Violenţa, alături
de răspândirea armelor, este adesea parte a vieţii din lumea noastră, a cărei populaţii
rurale a depăşit pentru prima dată în istorie, în anul 2007, cota populaţiei rurale. însă
războiul şi violenţa vin de la cel rău!
Creştinii din Europa sunt responsabili pentru pacea în lume. Această misiune
este posibilă de asemenea datorită resurselor continentului nostru. Demonii războiu
lui pot fi înlăturaţi. Creştinii au puterea păcii. Spun aceasta gândindu-mă la experien
ţa Comunităţii Sânt Egidio în Africa (cu realizarea păcii în Mozambic, de exemplu,
după un războiu în care au fost ucişi un million de oameni). Astăzi toată lumea poate
să lucreze pentru pace, nu numai marile state. Prin conflictele sale, Europa a provo
cat două războaie mondiale; ar putea ea acum să fie baza păcii în lume? Depinde de
noi creştinii să revendicăm aceasta de la guvernanţii noştri. însă depinde tot de noi
să descoperim puterea de a elibera popoarele de răul războiului. Războiul este o
teribilă boală, care însă poate să fie vindecată.
Dacă Europa nu vrea să trăiască pentru ea însăşi, atunci nu are voie să uite
Africa. Viitorul ei este legat de cel al Europei. Astăzi Africa este pământul necazuri
lor, bolilor şi violenţei, dar de asemenea este şi pământul unde are loc noua expansi
une chineză cu propriile victime ale capitalismului şi autoritarismului. Mari bărbaţi
europeni indică faptul că Europa şi Africa împărtăşesc un destin comun: de exemplu
Albert Schweitzer, teolog, exeget, dar şi medic care a petrecut cea mai mare parte a
vieţii printre pacienţii săi africani. Astăzi suntem îngrijoraţi pentru că 30 de milioane
de oameni au fost diagnosticaţi pozitiv cu SIDA, iar dintre aceştia o mare majoritate
nu pot fi trataţi din cauza costului ridicat al medicamentelor, în vreme ce bolnavii de
SIDA pot fi trataţi în întreaga Europă. Aceasta este o ruşinoasă detaşare a Europei,
în vreme ce se trăia în somptuozitate, Lazăr este lăsat să moară pe trepte. El a murit
de mizerie. El a murit de foame şi de lipsa de apă. Un milliard de oameni de pe
această planetă nu au acces la apă potabilă, ceea ce duce la moartea a 1, 8 milioane
de copii în fiecare an, ca urmare a diareei intestinale.
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Dreptatea nu are voie să lipsească din propria noastră profeţie. Este un cuvânt
care şi-a pierdut din profundul lui ecou biblic după ce a fost folosit peste măsură în
politică. Insă Iisus vorbeşte cu dragoste despre dreptate în fericiri, precum şi despre
aceia care sunt prigoniţi pentru ea. Dreptatea trebuie să caracterizeze politicile eco
nomice ale ţărilor noastre unde sunt prea mulţi săraci; trebuie să mişte relaţiile eco
nomice dintre noi şi lume, dintre noi şi Africa. Africa trebuie să fie abordată alături
de Europa, acesta fiind un test de morală şi politică internaţională.
In urmă cu patruzeci de ani, un mare papă scria: „Ceea ce ar trebui promovat
este un umanism planetar”. Iar el a adăugat: „Lumea este bolnavă. Boala ei nu
constă atât în risipirea resurselor ei, sau în concentrarea resurselor în mâna câtor
va, cât în lipsa de frăţietate între popoare”. Europa - iar acesta este impulsul pe
care noi putem să-l dăm ca şi credincioşi - poate să-şi redescopere locul ei în lume
acţionând pentru un umanism planetar. De aceea noi trebuie să fim îndrăzneţi, dar
şi credincioşi şi fraţi.
Creştinismul vestic are o poveste de dragoste cu sudul planetei care are nevoie
să fie reaprinsă. Creştinismul estic - creştinismul în Rusia, care pătrunde adânc în
inima Asiei - îşi are propria lui poveste de dragoste cu Răsăritul şi cu Orientul Mij
lociu. Comunităţile creştine, conform istoriei lor, pot fi îndrăzneţe şi pregătite să dea
o nouă viaţă frăţietăţii dintre popoare în Europa şi mai departe. Are astăzi Europa
şanse să devină agent al frăţietăţii între popoare? Iar creştinii europeni, au ei o res
ponsabilitate să urmeze această cale?
Viaţa oamenilor spirituali din Europa poate fi o sursă din care ar putea să înflo
rească un umanism planetar, iniţiative de pace şi solidaritate, o înţeleaptă reflecţie
asupra lumii, capabili fiind să o privim drept o casă comună a tuturor fiinţelor uma
ne. In afară de aceasta, schimbările de mediu (care acum sunt simţite de fiecare din
tre noi prin efectele lor) arată că pământul este o casă comună. Aceasta este confir
mat şi de tragedia scăderii anuale a resurselor naturale care depăşeşte cu 25% capaci
tatea de astăzi de regenerare a pământului. Soarta oamenilor este tot mai mult inter
conectată, precum într-o casă comună: aceasta a fost percepţia profundă a viziunii
Părinţilor.
Din 1989, Patriarhul ecumenic a cerut ca 1 Septembrie, începutul anului litur
gic, să fie sărbătoarea creaţiei, când creştinii devin vocea creaţiei care suferă chi
nurile naşterii. 1 Septembrie a fost de asemenea data la care a început, în anul
1939, cel de-al Doilea Război Mondial, atunci când Polonia a fost invadată de ar
mata nazistă, iar Europa a căzut în haos. Noi suntem cei care îndurăm necazurile
creaţiei, ale războiului, mama atâtor necazuri şi sărăcii. De la o biserică ce ascultă
Cuvântul Domnului, care se roagă şi reconstruieşte o unitate sfărâmată, ia naştere o
nouă viziune asupra lumii, un sens al iubirii responsabile care devine misiune, care
nu mai înseamnă a trăi pentru noi înşine, la naştere un umanism care cuprinde în
treaga planetă. Astăzi, Europa nu mai este ceea ce a fost odată; însă poate să fie
mai mult decât a fost, pentru ea însăşi şi pentru alţii.
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Lumea poate fi ridicată; oameni, bărbaţi şi femei pot fi ridicaţi din sclavia răz
boiului şi sărăciei, din robia trăirii pentru noi înşine, dacă ne deschidem inima către
Evanghelie, dacă ne alăturăm rugăciunii Bisericii şi dacă ne uităm cu dragoste la
fraţii noştri. Sfântul Serafim de Sarov învăţa cu înţelepciune: „dobândeşte pace în
tine însuţi şi mii dintre cei din jurul tău vor afla mântuirea”. Calea inimii, calea dra
gostei care aduce pacea, care vindecă şi care ne ridică, toate acestea sunt aceeaşi cale
smerită şi puternică: calea creştinilor, a poporului creştin, care învaţă de la Domnul
Cel răstignit să nu trăiască pentru ei înşişi.
Traducere din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

Fecioara Maria, Maica Domnului, Icoana vie a Bisericii*
Î.P.S. Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
şi locţiitor de Patriarh al Biserici Ortodoxe Române
Cu slujba vecerniei din seara aceasta am intrat în sărbătoarea Naşterii Maicii
Domnului celebrată în fiecare an la data de 8 septembrie.
Anul bisericesc ortodox începe la 1 septembrie, toamna, pentru că, potrivit tra
diţiei iudaice, istoria omenirii în paradisul cu mulţi pomi roditori a început toamna.
Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului a fost fixată de Biserică în ziua a opta a anului
bisericesc, pentru că cifra 8 simbolizează eternitatea sau viaţa fără de sfârşit.
Naşterea Fecioarei Maria din părinţii ei înaintaţi în vârstă, loachim şi Ana, care
s-au rugat mult pentru a avea un copil, este momentul principal al pregătirii ca Fiul
Cel veşnic al lui Dumnezeu să devină Om în istorie, pentru a birui moartea şi a dărui
oamenilor viaţă veşnică în împărăţia cerurilor.
Acest adevăr este exprimat prin cântarea principală a acestei sărbători, şi anume troparul Naşterii Maicii Domnului: „Naşterea Ta, de Dumnezeu Născătoare
Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii,
Hristos Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi, stricând
moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică ”1.

* Predică rostită la slujba vecerniei sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, in cate
din Sibiu (România), 7 septembrie 2007.
1 Vecernia Mică, Tropar, Mineiul pe septembrie, Bucureşti; 2003, p. 1 .
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Taina Preasfintei Treimi, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi a Bisericii
Remarcăm, de asemenea, faptul că în Slujba Vecerniei Mari, Maica Domnului
este ^numită „locaş (templu) al lui Hristos-Dumnezeu, Împăratul tuturor şi Zidito
rul” , precum şi „Biserica cea sfântă, locaşul lui Dumnezeu”3, iar slujba Utreniei
din 8 septembrie arată că Fecioara Maria, cea plină de har, este persoana umană care
are cea mai profundă şi puternică legătură cu Preasfânta Treime (cf. Lc 1, 35), toc
mai pentru că din ea a luat fire omenească Fiul lui Dumnezeu, prin bunăvoinţa Tată
lui veşnic şi cu prezenţa activă a Sfanţului Duh: „ Intru tine Taina Treimii se laudă şi
se slăveşte, Preacurată, că Tatăl a binevoit şi Cuvântul S-a sălăşluit întru tine şi
dumnezeiescul Duh pe tine te-a umbrit'A. Aşadar, legătura dintre Preasfânta Treime
(Panaghia Trias) şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Panaghia Theotokos)
devine icoană vie a vieţii Bisericii celei una, sfântă, sobornicească şi apostolească,
pe care o mărturisim în Crezul niceo-constantinopolitan, imediat după credinţa în
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sf. Duh. Taina Preasfintei Fecioare Maria, Maica Domnului
nostru Iisus Hristos, devine icoana mistică a Bisericii, întrucât Biserica este mulţi
mea persoanelor umane unite prin Sfântul Botez cu Preasfânta Treime. Astfel, Fe
cioara Maria, Maica Domnului, „cea plină de har” şi „cea binecuvântată între fe
mei” (Lc 1, 28-42) este icoana Bisericii care există şi creşte spiritual din binecuvân
tarea lui Dumnezeu, adică din „harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui
Duimwzeu-Tatăl şi împărtăşirea (comuniunea) Duhului Sfânt” (2 Cor 13, 13), după
cum ne învaţă Sf. Apostol Pavel. Deoarece Biserica este plină de viaţa şi iubirea
Preasfintei Treimi, ea este numită în Sfânta Scriptură: „poporul lui Dumnezeu” (1 Pt
2, 10), „ Trupul (tainic) al lui Hristos " (1 Cor 12, 27) şi „ Templul Duhului Sfânt" (I
Cor 6, 19), iar toate lucrările sacramentale şi rugăciunile Bisericii se săvârşesc prin
invocarea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. Pentru că Iisus Hristos, Cel ce Se
naşte veşnic din Tatăl fâră mamă, şi S-a născut în timp din Mamă fâră tată, este Ca
pul Bisericii, „prin El (Hristos) avem apropierea către Tatăl intr-un Duh " (Efes 2,
18), iar Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, este rugătoarea
(oranta) sau mijlocitoarea noastră spirituală (advocata noastră) cea mai apropiată de
Hristos. Acest adevăr s-a văzut şi la Nunta din Cana Galileii, când, la cererea Maicii
Sale, Hristos Domnul, Care a binecuvântat familia prin prezenţa Sa acolo, a săvârşit
prima Sa minune, transformând apa în vin, arătând ucenicilor slava Sa şi aducând
multă bucurie tuturor celor prezenţi (cf. In 2, 1-19). „Pentru Biserica Ortodoxă,
mijlocirea Fecioarei şi a sfinţilor nu se adaugă mijlocirii lui Hristos, ci se inserează
în interiorul acesteia”5, adică mijlocirea Maicii Domnului şi a sfinţilor se realizează
în harul dăruit lor prin Hristos (cf. In 1, 16-17).
2 Stihirile lui Ştefan Aghiopolitul, Minei, p. 113.
3 Stihirile lui Serghie Aghiopolitul, Minei, p. 116.
4 Utrenie, Minei, p. 123.
5 Alexis Kniazev, Maica Domnului în Biserica Ortodoxă, (.La Mere de Dieu dans l'Eglise
Orthodoxe, Cerf, Paris, 1990, trad. rom. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 144.
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Eva cea nouă şi maica duhovnicească a creştinilor
Preasfânta Fecioară Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, se arată ca fi
ind Eva cea nouă şi icoană vie a Bisericii lui Hristos, când stă sub Crucea lui Hristos
Cel răstignit din a cărui coastă curge sânge şi apă (cf. In 19, 34), simbol al Botezului
şi al Euharistiei ca Sf. Taine prin care creştinii participă la viaţa veşnică dăruită de
Hristos Bisericii Sale.
înainte de moartea Sa pe Cruce, Hristos Domnul prezintă mamei Sale pe Ioan,
ucenicul Său cel iubit, zicând către ea:,femeie, iată Fiul tău! ”, iar ucenicului „ iată
mama ta!" (In 19, 26-27). Astfel, mama după trup a lui Hristos devine mamă du
hovnicească a ucenicului iubit, iar ucenicul iubit devine fiu duhovnicesc al Maicii
Domnului, Sf. Ioan fiind ucenicul cel mai fidel al lui Iisus Hristos, cel mai apropiat
de El la Cina cea de Taină (cf. In 13, 23-25), cel ce L-a urmat pe Iisus până în clipa
morţii Sale pe Cruce (cf. In 19, 26) şi primul care a ajuns la mormântul lui Hristos,
în dimineaţa învierii Sale (cf. In 20, 4). întrucât ucenicul iubit este simbol al fidelită
ţii faţă de Hristos, Maica Domnului devine Maica duhovnicească a tuturor creştinilor
care-L urmează pe Hristos şi trăiesc intens Taina Euharistiei ca taină a Crucii şi în
vierii lui Hristos, ca iubire jertfelnică şi bucurie sfântă.
Iată de ce, în bisericile ortodoxe, deasupra iconostasului - simbol al legăturii
dintre Biserică şi împărăţia cerurilor - se află icoana lui Hristos Cel răstignit, având
în dreapta pe Maica Sa, iar în stânga pe Ioan, ucenicul Său iubit. Iar în Cartea Apocalipsei, Maica Domnului simbolizează Biserica, prezentă în cer şi pe pământ, ca
Mireasă a Mirelui Hristos, Mielul lui Dumnezeu (cf. Apoc 19, 7; 21, 9).
Sfinţii Părinţi ai Bisericii, văzând că Hristos Domnul asociază la fericirea
Maicii Sale şi pe „cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc’ (cf. Le 11,
27-28), consideră că sufletul fiecărui creştin poate fi deodată fecioară şi maică. El
este fecioară, dacă rămâne credincios (fidel) lui Hristos, iar maică, dacă naşte vir
tuţi prin punerea în practică a cuvintelor sau poruncilor lui Hristos. în acest sens,
Maica Domnului nostru Iisus Hristos este modelul sau icoana vieţii spirituale a
creştinilor, în care este prezent Hristos prin harul Sfanţului Duh (cf. Gal 2, 20;
Efes 3, 16-19; Col 3, 3).
Maica Domnului - rugătoare pentru noi şi împreună cu noi
Textul din Evanghelia de la Luca (1, 46-55) pe care l-am auzit în seara aceasta
este cunoscut în Biserica Răsăriteană ca fiind Cântarea Maicii Domnului, iar în
Biserica Apuseană, Magnificat6. Acest text a devenit rugăciune a Bisericii, pentru că
Maica Domnului este cea dintâi rugătoare către Hristos şi, cu rugăciunile ei, întăreşte
toate rugăciunile Bisericii.
6 Chiar şi reformatorul Martin Luther a văzut în Maica Domnului modelul rugăciunii smerite pen
tru întreaga Biserică (vezi Martin Luther, Le Magnificat, taduction Albert Greiner, Nouvelle cile, Paris,
1983).
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Evanghelia ne arată că rugăciunea Preasfintei Fecioare Maria este răspunsul ei
la binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are iniţiativa mântuirii lumii prin Fiul
Său Care Se va naşte din Fecioara Maria după ce aceasta a răspuns: „Iată roaba
Domnului: fie mie după cuvântul Tău!” (Lc 1, 38).
Bucuria Fecioarei Maria vine din comuniunea şi cooperarea ei cu Dumnezeu.
Smerenia ei, ca slujitoare a voii lui Dumnezeu, este temelia fericirii ei: „Măreşte
suflete al meu pe Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul Meu,
că a căutat spre smerenia roabei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate neamu
rile, că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este numele Lui” (Lc 1, 46-49).
Smerită şi, în acelaşi timp, plină de curaj, Fecioara Maria laudă lucrarea sau drepta
tea lui Dumnezeu în istorie, ca ridicare a celor smeriţi şi coborâre a celor mândri:
„coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi
i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară, deşerţi” (Lc 1, 52-53). In
acelaşi timp, rugăciunea Fecioarei Maria leagă binecuvântarea primită de la Dumne
zeu cu binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată asupra poporului lui Israel: „(Dum
nezeu) a sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-şi aducă aminte de mila Sa. Precum
a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, în veac” (Lc 1, 54-55). Din
exemplul Fecioarei Maria, Biserica lui Hristos învaţă să preamărească pe Dumnezeu
pentru lucrarea Sa mântuitoare în istorie, pentru ajutorul primit de la El în prezent,
trăind cu speranţa dobândirii vieţii veşnice.
Tot de la Preasfânta Fecioară Maria, Biserica lui Hristos învaţă să fie slujitoare
smerită a lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a oamenilor, unind smerenia cu
speranţa, viaţa spirituală cu setea de dreptate socială, binecuvântarea prezentă cu
bucuria viitoare. Numită în cântările liturgice ortodoxe „Biserică sfinţită şi Rai cu
vântător” (Axion, Liturghia Sf. Vasile cel Mare), Fecioara Maria, Maica Domnului,
prin rugăciunile ei împreună cu Biserica, este izvor de bucurie şi speranţă, ocrotitoa
re a fecioarelor şi a mamelor, păzitoare a copiilor şi a tinerilor, sprijinitoare a bătrâ
nilor şi a săracilor, vindecătoare a bolnavilor şi călăuză a celor dezorientaţi, după
cum se spune în cântările şi rugăciunile adresate ei în cultul ortodox. Iar profeţia
Fecioarei Maria: „lată, de acum, mă vor ferici toate neamurile” (Lc 1, 48) se împli
neşte în mulţimea sărbătorilor închinate ei, în mulţimea cântărilor liturgice şi a ope
relor muzicale clasice, ca Ave Maria!, în mulţimea icoanelor şi frescelor, purtând
chipul ei de Fecioară şi Maică, în mulţimea bisericilor de parohie, a mănăstirilor şi
catedralelor puse sub ocrotirea sa.
Unii dintre fondatorii creştini occidentali ai Uniunii Europene au dorit ca Eu
ropa întreagă să fie pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, înveşmântată în haină de
culoare albastră, „purtând pe cap cunună din douăsprezece stele”, după cum se
arată în Cartea Apocalipsei, cap. 12, vers. 1. Din nefericire, această frumoasă inten
ţie a fost uitată, iar steagul albastru purtând 12 stele în cerc a fost interpretat într-o
perspectivă secularizată, fără nici o semnificaţie religioasă. Totuşi, creştinii din Eu
ropa se îmbogăţesc mult din punct de vedere spiritual când nu separă taina Bisericii
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de taina Fecioarei Maria, cea smerită şi milostivă, şi o invocă mai mult în rugăciuni
le pentru unitate creştină, pentru familie şi pentru reconciliere în societate.
încheiem această meditaţie prin cuvintele de laudă adresate Sf. Fecioare Maria
de către Arhanghelul Gavriil şi de către Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul:
„Bucură-te, ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu
întrefemei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău” (Lc 1, 28 şi 42).

5. MESAJUL FINAL AL AEE3
Lumina Iui Hristos luminează tuturor!
Noi, pelerinii creştini din întreaga Europă, precum şi din afara ei, suntem che
maţi ca martori ai puterii transformatoare a acestei lumini, care este mai puternică
decât întunericul, să o proclamăm ca şi speranţă atot-cuprinzătoare pentru Bisericile
noastre, pentru toată Europă şi pentru întreaga lume.
în numele Dumnezeului nostru Cel în Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ne
am adunat în oraşul Sibiu, România (4-9 septembrie 2007). Această a Treia Adunare
Ecumenică Europeană a fost marcată în special de bogăţia spiritualităţii şi tradiţiei
ortodoxe. Reamintim şi reînnoim serioasele angajamente pe care deja le-am făcut la
Basel şi Graz şi regretăm că până acum nu am reuşit să le îndeplinim pe unele dintre
ele. însă încrederea noastră în energia transformatoare a Luminii lui Hristos este mai
puternică decât întunericul resemnării, fatalismului, temerii şi indiferenţei.
Adunarea noastră a Treia Ecumenică Europeană a început în 2006 în Roma şi a
continuat în anul 2007 la Wittenberg. Acest pelerinaj ecumenic a implicat numeroa
se întâlniri regionale precum şi cele ale Bisericilor Ortodoxe la Rodos sau ale tineri
lor la St. Maurice. Salutăm cu bucurie angajamentul tinerilor, precum şi contribuţia
pe care au avut-o la Adunare. Asistaţi şi motivaţi de Charta Oecumenica, Adunarea
noastră a continuat munca începută la adunările anterioare şi a fost o ocazie pentru
un schimb de daruri şi îmbogăţire (spirituală, n. trad.) reciprocă.
Nu suntem singuri în acest pelerinaj. Hristos este cu noi şi având împrejurul
nostru „atâta nor de mărturii” (Evr 12, 1), martirii contemporani ne însoţesc: mărtu
ria vieţii şi morţii lor ne inspiră individual şi comun. în comuniune cu ei, noi ne
angajăm să lăsăm lumina lui Hristos Cel transfigurat să strălucească prin propria
noastră mărturie, adânc înrădăcinată în rugăciune şi dragoste. Acesta este smeritul
nostru răspuns la sacrificiul vieţii lor.
Lumina lui Hristos în Biserică
Lumina lui Hristos ne călăuzeşte spre a trăi pentru alţii şi în comuniune unii cu
alţii. Mărturia noastră pentru speranţă şi unitate pentru Europa şi pentru lume va fî
credibilă numai dacă ne vom continua drumul nostru spre unitatea vizibilă. Unitate
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nu înseamnă uniformitate. Este extrem de important să experiem din nou acea
koinonia şi acel schimb de daruri spirituale care a dat putere mişcării ecumenice la
începutul ei.
în Sibiu am simţit din nou rana dureroasă a diviziunii dintre Bisericile noastre.
Tocmai aceasta afectează concepţia noastră despre Biserică şi unitatea ei. Evoluţiile
diferite, istorice şi culturale, dintre creştinismul răsăritean şi cel apusean au contribu
it la aceste diferenţe, iar înţelegerea lor necesită urgenta noastră atenţie precum şi
dezvoltarea dialogului.
Suntem convinşi că larga familie creştină are de tratat chestiuni doctrinare şi
trebuie găsit un consens clar în privinţa valorilor morale ce decurg din Evanghelie
precum şi un mod de viaţă (lifestyle) creştin care mărturiseşte lumina lui Hristos,
atât în viaţa privată, cât şi în cea publică, în această lume a noastră modernă şi
provocatoare.
Spiritualitatea noastră creştină este o comoară preţioasă: odată ce este deschisă,
ea relevă varietatea bogăţiei ei, care ne deschide inimile către frumuseţea feţei lui
Iisus şi către puterea rugăciunii. Numai dacă suntem aproape de Domnul nostru Iisus
Hristos, putem să fim aproape unii de alţii şi să experiem adevărata koinonia. Noi nu
putem împărtăşi această bogăţie cu toţi bărbaţii şi toate femeile de pe acest continent
care caută lumina. Bărbaţii şi femeile spirituale încep cu propria lor schimbare, ceea
ce duce la transformarea lumii. Mărturisirea de către noi a luminii lui Hristos este un
angajament plin de credinţă că vom asculta, trăi şi împărtăşi întâmplările noastre de
viaţă şi credinţă care ne-au format pe noi ca următori ai lui Hristos.
Recomandarea 1: Recomandăm reînnoirea misiunii noastre, atât ca şi credin
cioşi individuali cât şi ca Biserici, în proclamarea lui Hristos ca şi Lumină şi Mântui
tor al lumii;
Recomandarea 2: Recomandăm continuarea discuţiilor cu privire la recunoaş
terea reciprocă a Botezului, ţinând seama de realizările importante în această pro
blemă din mai multe ţări şi fiind conştienţi că această chestiune este strâns legată de
concepţia despre Euharistie, Preoţie şi Eclesiologie, în general;
Recomandarea 3: Recomandăm găsirea de căi pentru experierea acelor activi
tăţi care pot să ne unească: rugăciunea unora pentru alţii şi pentru unitate, pelerinaje
ecumenice, formare şi studiu teologic comun, iniţiative sociale şi diaconale, proiecte
culturale, susţinerea vieţii sociale bazată pe valorile creştine;
Recomandarea 4: Recomandăm participarea deplină a întregului popor al lui
Dumnezeu şi a acestei Adunări în special, de a lua în considerare cererile tinerilor,
ale celor în vârstă, ale minorităţilor etnice şi ale persoanelor cu dizabilităţi.
Lumina lui Hristos pentru Europa
Considerăm că orice fiinţă umană este creată după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu (Fac 1, 27) şi merită acelaşi grad de respect şi dragoste, indiferent de
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diferenţele de credinţă, cultură, vârstă, gen sau origine etnică.1 Fiind conştienţi că
originile noastre comune sunt mai solide decât diviziunile dintre noi, în vreme ce
căutăm reînnoirea, unitatea şi rolul Bisericilor în societatea europeană de astăzi, ne
concentrăm asupra contactului nostru cu persoane de alte religii. Conştienţi mai
ales de legătura noastră specială cu evreii, ca şi popor ales, respingem orice formă
a antisemitismului contemporan, iar prin aceasta Europa va deveni un continent
liber de orice formă de violenţă. în istoria noastră europeană, au existat perioade
de sălbatice conflicte, însă au existat şi perioade de coexistentă paşnică între oa
menii de diferite religii. în zilele noastre, nu există altă alternativă în afara celei a
dialogului: nu compromis, ci dialog viu în care să putem vorbi adevărul în dragos
te. Toţi trebuie să învăţăm mai multe despre toate religiile, iar recomandările din
Charta Oecumenica ar trebui să fie promovate pe mai departe. Facem un apel la
creştini şi la toţi cei care cred în Dumnezeu să respecte dreptul celorlalţi la liberta
tea religioasă şi ne exprimăm solidaritatea noastră cu acele comunităţi creştine
care trăiesc în Orientul Mijlociu, Irak sau oriunde în lume ca şi minorităţi religioa
se şi care îşi simt ameninţată existenţa.
Aşa cum îl întâlnim pe Hristos în fiecare dintre fraţii şi surorile noastre (Ait 25,
44-45), luminaţi împreună de Lumina lui Hristos, noi creştinii, potrivit poruncilor
biblice despre unitatea umanităţii (Fac 1, 26-27), ne angajăm să regretăm păcatul
excluderii; adâncind înţelegerea noastră pentru ceilalţi, apărând demnitatea şi dreptu
rile fiecărei fiinţe umane şi asigurând protecţie tuturor celor care au nevoie de ea; să
împărtăşim Lumina lui Hristos pe care alţii au adus-o în Europa, să solicităm statele
europene să stopeze detenţia administrativă ilegală a migranţilor, să depună toate
eforturile pentru a asigura imigraţia legală, integrarea migranţilor, a refugiaţilor şi
celor care solicită azil, susţinând valorile unităţii familiei şi combătând traficul de
fiinţe umane şi exploatarea acestora.
De asemenea, chemăm Bisericile să îşi intensifice eforturile pastorale pentru
imigranţii vulnerabili.
Recomandarea 5: Recomandăm Bisericilor noastre să recunoască faptul că
imigranţii creştini nu sunt numai beneficiarii îngrijirii religioase, ci ei pot juca un rol
deplin şi activ în viaţa Bisericii şi a societăţii; oferind îngrijire pastorală mai bună
pentru migranţi, azilanţi şi refugiaţi şi promovând drepturile minorităţilor etnice din
Europa, mai ales ale rromilor.
Mulţi dintre noi suntem mulţumiţi că am avut parte de transformări profunde în
Europa în ultimele decenii. Europa însă înseamnă mai mult decât Uniunea Europea
nă. Ca şi creştini, noi purtăm responsabilitatea de a modela Europa ca un continent al
1 în acest punct, în timpul citirii mesajului către Adunare, a fost propus verbal adaosul „de la con
cepere şi până Ia moartea naturală” care a fost tradusă după aceea cu - „de la naştere până la moartea
naturală” şi „de la începutul vieţii până la moartea naturală”. Nici una din aceste versiuni nu sunt parte a
textului oficial al mesajului.
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păcii, solidarităţii, implicării şi sprijinului. Apreciem implicarea instituţiilor europe
ne, inclusiv a UE, Consiliului Europei şi a OSCE pentru un dialog deschis, transpa
rent şi regulat cu Bisericile Europei. Reprezentanţii politici ai Europei de cel mai
înalt nivel ne-au onorat cu prezenţa lor, exprimându-şi astfel cu tărie interesul lor
pentru munca noastră. Trebuie să subliniem şi provocarea pe care o implică aborda
rea chestiunilor spirituale în acest dialog. Europa a fost iniţial un proiect politic menit să asigure pacea şi acum ea are nevoie să devină o Europă a popoarelor, mai mult
decât un spaţiu economic.
Recomandarea 6: Recomandăm promovarea Chartei Oecumenica ca şi ghid
stimulativ pentru itinerariul nostru ecumenic în Europa.
Lumina lui Hristos şi lumea
Lumina lui Hristos luminează peste termenul Justiţie”, legându-1 de mila divi
nă. Astfel luminat, el scapă de orice fel de pretenţie ambiguă. în întreaga lume şi
chiar în Europa, actualul proces de radicală globalizare a pieţei adânceşte diviziunea
societăţii umane în câştigători şi cei care au pierdut, dăunează valorii a nenumăraţi
oameni, are implicaţii ecologice catastrofale şi cu siguranţă că, date fiind schimbări
le climatice, nu este compatibilă cu susţinerea viitorului planetei noastre.
Recomandarea 7: îndemnăm pe toţi creştinii Europei să susţină cu tărie Pro
gramul Milleniumm Development Goals al Naţiunilor Unite, ca un pas urgent şi
practic spre ameliorarea sărăciei.
Recomandarea 8: Recomandăm ca un proces consultativ - adresându-se res
ponsabililor Europei pentru dreptate ecologică, înfăţişând ameninţarea schimbărilor
climatice, responsabilitatea europeană pentru globalizarea în creştere, drepturile
rromilor sau ale altor minorităţi etnice europene - să fie iniţiat de către CCEE şi
CBE cu Bisericile din Europa, precum şi cu Bisericile de pe alte continente.
Astăzi, mai mult decât oricând, confirmăm faptul că Africa, un continent deja
împletit cu propria noastră istorie şi propriul nostru viitor, are parte de un nivel de
sărăcie faţă de care nu putem rămâne indiferenţi şi inactivi. Rănile Africii au mişcat
inima Adunării noastre.
Recomandarea 9: Recomadăm iniţiative de sprijin pentru ştergerea datoriilor
băneşti şi pentru promovarea unui comerţ onest.
Printr-un dialog sincer şi obiectiv, contribuim şi promovăm crearea unei Euro
pe înnoite, în care principiile creştine şi valorile morale neschimbabile, derivate
direct din Evanghelie, slujesc drept mărturie şi promovează un angajament activ în
societatea europeană. Sarcina noastră este să promovăm aceste principii şi valori nu
numai în viaţa privată, ci şi în cea publică. Vom colabora cu oamenii de alte religii
care împărtăşesc grija noastră pentru crearea unei Europe a valorilor care prosperă
politic şi economic.
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Fiind îngrijoraţi cu privire la creaţia lui Dumnezeu, ne rugăm pentru o mai ma
re sensibilitate şi respect pentru minunata ei diversitate. Acţionăm împotriva exploa
tării ei fără de ruşine, în urma căruia „toată făptura împreună suspină” (Rom 8, 22) şi
ne angajăm să acţionăm pentru reconcilierea dintre umanitate şi natură.
Recomandarea 10: Recomandăm ca perioada dintre 1 şi 4 octombrie să fie de
dicată rugăciunii pentru protejarea creaţiei şi pentru promovarea unui mod de viaţă
susţinut care să anuleze contribuţia noastră la schimbările climatice.
******
Mulţumind tuturor celor care au contribuit la acest pelerinaj, în special tinerilor
oikumene, care au stimulat această Adunare să aibă curajul trăirii în Evanghelie, ne
unim astfel în rugăciune:
„Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce vi
ne în lume, să se însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem lumina
cea neapropiată. Indreptează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale. Izbăveştene şi ne condu întru împărăţia Ta cea veşnică. Căci Tu eşti Ziditorul nostru şi Dătă
torul a tot binele. Nădejdea noastră este la Tine, şi Ţie slavă îţi înălţăm, acum şi
pururea şi în vecii vecilor Amin. ”
Trad. din limba engleză
Lect. Dr. Daniel BUDA

STUDII ŞI ARTICOLE
A Treia Adunare Ecumenică Europeană, 4-9 septembrie 2007,
eveniment de seamă în viaţa Bisericilor din Europa
şi societăţii europene
Prof. Dr. Laurenţiu Streza
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Pentru România, evenimentul politic principal al anului 2007 a fost integrarea,
începând chiar cu 1 ianuarie, în Uniunea Europeană. Pentru oraşul Sibiu, anul 200 / a
însemnat cinstea şi în acelaşi timp responsabilitatea de a fi Capitală Cultura ă uro
peană, alături de Luxemburg. Fără îndoială că pentru Bisericile din România membre ale Conferinţei Bisericilor Europene şi a Consiliului Conferinţelor Episcopale
Europene, principalul eveniment ecumenic a fost organizarea la Sibiu, între “ ^ S®P
tembrie, a Celei de-a Treia Adunări Ecumenice Europeane. Fără a exagera, azan u
ne doar pe date precise, putem afirma că A Treia Adunare Ecumenică Europeană a
fost primul mare eveniment ecumenic european al mileniului al treilea şi ce mai
mare eveniment ecumenic organizat vreodată în România. Mai mult, unii a irma,
bazându-se tot pe statistici, că cea de-a Treia Adunare Ecumenică Europeană e a
Sibiu a fost cel mai mare eveniment ecumenic organizat până în prezent in istona
creştinismului! Aceasta pentru că pentru prima dată au fost invitaţi la un eveniment
ecumenic un număr atât de mare de delegaţi, anume 2500. Desigur, au existat evenimente ecumenice cu mai mulţi participanţi, precum cea de-a Doua Adunare cumenică Europeană de la Graz, unde au participat aproximativ 10.000 de persoane,
dar dintre acestea numai 700 au avut statutul de delegat, restul fiind doar oaspeţi, e
asemenea, în spaţiul german se organizează aşa-numitele Kirchentag unde participă
uneori zeci de mii de persoane, însă majoritatea au statutul de oaspete, nu de de egat.
Deci Aunarea Ecumenică Europeană de la Sibiu a fost cel mai mare eveniment ecu
menic cu delegaţi din istoria creştinismului.
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I. Scurt istoric.
în urma aşa-numitului „proces conciliar”, Conferinţa Bisericilor Europene cu
sediul la Geneva căruia sunt afiliate mai toate Bisericile Ortodoxe şi protestante din
Europa, şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene cu sediul la Saint Gallen,
căruia sunt afiliate toate conferinţele episcopale europene, au iniţiat organizarea unor
adunări ecumenice europene. Până în prezent au fost organizate, cu o frecvenţă de
aproximativ zece ani, trei adunări de acest gen, ultima dintre ele aici, la Sibiu.
Prima Adunare Ecumenică Europeană a fost organizată la Basel, în Elveţia,
între 15-21 mai 1989, participând 700 de delegaţi din întreaga Europă. Tema adună
rii a fost Pace şi Justiţie. A fost prima întâlnire a creştinilor din întreaga Europă
după schisma de la 1054. Adunarea, prin tema ei, a constituit un impuls pentru creş
tinii din blocul comunist, să-şi intensifice eforturile pentru dobândirea propriei păci
şi dreptăţi.
A Doua Adunare Ecumenică Europeană a avut loc la Graz, Austria, între 2329 iunie 1997, participând 700 de delegaţi şi până la 10.000 de oaspeţi creştini din
întreaga Europă. Tema Adunării a fost Reconcilierea: harul lui Dumnezeu ca sursă
a unei noi vieţi.
A Treia Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu dintre 4-9 septembrie
2007 s-a bucurat de participarea a 2500 de delegaţi din întreaga Europă. Tema
Adunării a fost: „ Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi
unitate în Europa ".
II. Caracteristicile Adunării Ecumenice Europene de la Sibiu
în cele ce urmează îmi propun să subliniez principalele caracteristici ale acestei
Adunări Ecumenice Europene, aşa cum le-am perceput noi din calitatea noastră de
Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, aşadar în calitate de primă gazdă
locală a acestui eveniment.
1. Prima Adunare Ecumenică Europeană într-o ţară majoritar ortodoxă.
Atunci când responsabilii instituţiilor organizatoare - Conferinţa Bisericilor Europe
ne şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene - au început să conceapă proiec
tul celei de-a Treia Adunări Ecumenice Europene, era logic şi firesc ca aceasta să se
desfăşoare într-o ţară cu majoritate ortodoxă. Aceasta pentru că prima Adunare
Ecumenică Europeană avusese loc la Basel, aşadar într-un mediu preponderent pro
testant, iar cea de-a doua la Graz, într-un mediu preponderent catolic. Gândurile
tuturor s-au oprit asupra României, ţară majoritar ortodoxă, cu numărul cel mai mare
de credincioşi din lume după Biserica Ortodoxă a Rusiei şi cu un climat ecumenic
adecvat organizării unui astfel de eveniment. România nu este numai o ţară cu majo
ritate ortodoxă şi cu un climat ecumenic adecvat, ci ea prezintă o caracteristică greu
de găsit în restul Europei, anume aici, mai ales în Transilvania, trăiesc împreună de
secole creştini de diferite confesiuni. Exemplul cel mai bun al acestei împreună318
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convieţuiri şi colaborări este oraşul Sibiu, sediu al Mitropoliei Ardealului şi al Epis
copiei Evanghelice C.A. din România, oraşul unde, inclusiv în perioada comunistă,
au funcţionat şi colaborat Facultăţile de Teologie ale celor două Biserici. Aşadar, nu
exista un loc mai potrivit, în opinia noastră, pentru organizarea în România a acestui
eveniment ecumenic, decât Sibiul.
Desigur, oraşul Sibiu a fost ales ca şi gazdă al acestui eveniment ecumenic şi
pentru că fusese deja desemnat capitală culturală europeană. Aceasta însemna, prin
tre altele, şi modernizarea infrastructurii oraşului astfel încât să fie capabil să organi
zeze evenimente de mare anvergură. Responsabilii oraşului s-au angajat să contribu
ie la buna organizare a evenimentului, integrându-1 în programul Sibiu Capitală
Culturală Europeană, ceea ce a adus avantaje de ambele părţi. într-adevăr Sibiul ca
şi oraş s-a achitat exemplar de această sarcină pe care şi-a însuşit-o, fapt pentru care
conducerea municipiului, în frunte cu Primarul merită toate aprecierile noastre.
Când s-a luat această hotărâre a organizării la Sibiu a Adunării Ecumenice Eu
ropene, la cârma Arhiepiscopiei Sibiului şi a Mitropoliei Ardealului se afla vrednicul
de pomenire Dr. Antonie Mitropolitul. Când din mila lui Dumnezeu am ajuns noi la
cârma Mitropoliei Ardealului, am fost conştient de marea responsabilitate pe care
Sibiul a preluat-o, acceptând organizarea acestui eveniment ecumenic, fapt pentru
care, cu ocazia primei vizite la Sibiu a Secretarului General al Conferinţei Bisericilor
Europene, Venerabilul Colin Williams - şi el proaspăt ales în funcţie - l-am asigurat
de tot sprijinul personal şi al Bisericii Ortodoxe în vederea organizării cu succes a
acestui eveniment. încă din ianuarie 2006 am purces la organizarea unui Comitet
Local care să organizeze marele eveniment, din care au făcut parte reprezentanţi ai
tuturor confesiunilor reprezentate la Sibiu. în ceea ce priveşte reprezentanţii orto
docşi, am avut grijă să numesc oameni cu experienţă ecumenică şi organizatorică
bogată, dar şi tineri, cunoscători de limbi străine, care să poată ţine tot timpul legătu
ra cu celelalte foruri organizatoare din Elveţia, cu spirit practic şi cu bogate cunoş
tinţe teologice.
Faptul că această Adunare Ecumenică Europeană s-a organizat într-un mediu
ortodox a atras după sine dorinţa - materializată în desfăşurarea propriu-zisă a Adu
nării — ca delegaţii să experieze cât mai mult din spiritualitatea ortodoxă. în acest
sens, au fost organizate zilnic slujbe specific ortodoxe în toate bisericile ortodoxe
din Sibiu, astfel încât delegaţii să poată observa măreţia şi bogăţia spirituală a cultu
lui ortodox. în mod special a fost organizată, în seara zilei de 7 septembrie, în ajunul
sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, o vecernie la care au fost invitaţi să participe
toţi delegaţii. La finalul ei, Prea Fericitul Daniel, pe atunci locţiitor de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, a rostit o predică lămuritoare cu privire la semnificaţia
sărbătorii Naşterii Maicii Domnului şi a cultului mariologic în general, pentru Bise
rica Ortodoxă.
Tot din dorinţa de a cunoaşte tradiţia ortodoxă, organizatorii şi-au exprimat do
rinţa ca toate chemările la rugăciune din cadrul Adunării să fie realizate cu ajutorul
sunetului de toacă. De asemenea, special pentru Adunarea Ecumenică, la Mănăstirea
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„Brâncoveanu”, Sâmbăta de Sus, a fost pictată o icoană pe sticlă de mari dimensiuni,
care a stat în centrul rugăciunilor şi plenarelor Adunării. Factorii de conducere ai
Conferinţei Bisericilor Europene şi-au exprimat dorinţa de a avea această icoană a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Capela Centrului Ecumenic de la Geneva, unde
se află şi sediul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Am răspuns cu bucurie acestei
cereri, conştienţi fiind că aceasta va rămâne ca mărturie vizibilă peste timp a faptului
că cea de-a Treia Adunare Ecumenică Europeană s-a organizat într-o ţară ortodoxă.
Faptul că Adunarea s-a organizat într-o ţară cu majoritate ortodoxă a atras după
sine participarea, în primele zile ale lucrărilor, a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patri
arhul Ecumenic. Sanctitatea Sa, care cunoaşte foarte bine Biserica Ortodoxă Româ
nă, a binecuvântat lucrările Adunării, a rostit un cuvânt de salut, a avut o serie de
întrevederi cu înalţi ierarhi de diferite confesiuni şi cu responsabili politici europeni
şi români şi a participat la o recepţie oferită de noi în cinstea Sanctităţii Sale.
2. O temă cu rezonanţă ortodoxă. Tema Adunării Ecumenice de la Sibiu a fost
„Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi unitate în Euro
pa ”. In mediul ecumenic este cunoscut faptul că această temă, în forma în care a fost
ea adoptată, este produsul geniului teologic al Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. Prea Fericirea Sa, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei, a propus această temă Comitetului internaţional de organizare, care a
adoptat-o exact în forma iniţială.
Prima parte a temei - „Lumina lui Hristos luminează tuturor” - este un citat
din Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite, inspirat însă din Sfânta Evanghe
lie după Ioan 1, 9 „Cuvântul (Hristos) era Lumina cea adevărată care luminează pe
tot omul ce vine în lume. " Această primă parte reflectă în chip minunat spiritualita
tea ortodoxă, dar are şi un mesaj general în care se pot regăsi şi celelalte confesiuni,
ba chiar orice persoană umană. A doua parte a temei - Speranţă pentru înnoire şi
unitate în Europa - reflectă aşteptările pe care creştinii din Europa au avut-o de la
această Adunare Ecumenică, anume să găsească prin efort comun, noi căi de înnoire
spirituală şi unitate pe bătrânul continent. Tema cuprinde în ea însăşi şi răspunsul la
tulburătoarea întrebare care stă în minţile tuturor locuitorilor din Europa: cine ar
trebui să fie liantul unităţii şi înnoirii Europei? Creştinii Europei au deja răspunsul:
Acesta nu poate să fie decât Hristos!
3. O Adunare organizată în etape
Cea de-a Treia Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu s-a deosebit de ce
le precedente, de la Basel şi Graz, prin aceea că nu a fost organizată ca o simplă
adunare, ci ca un proces în patru etape. Etapele acestui proces s-au dorit a fi un
pelerinaj simbolic cu scopul de a prezenta lumii diversitatea şi bogăţia tradiţiilor
creştine europene.
Prima etapă a fost Roma, 24-27 ianuarie 2006, şi s-a desfăşurat sub motto-ul
Lumina lui Hristos luminează tuturor. In Hristos Cel răstignit şi înviat să descope-
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rim lumină nouă pe calea apropierii dintre creştini în Europa. La Roma au partici
pat 150 de delegaţi din toată Europa.
A doua etapă, desfăşurată la sfârşitul anului 2006 - începutul anului 2007, a
constituit-o organizarea de diferite manifestări ecumenice la nivel local. Bisericile
membre ale Conferinţei Bisericilor Europene şi Consiliului Conferinţelor Episcopale
Europene au fost invitate să organizeze, la nivel naţional şi regional, manifestări cu
caracter ecumenic. Motto-ul acestei etape a fost: Lumina lui Hristos luminează tutu
ror. înnoire şi unitate la nivel local. întâlniri la nivel local, regional sau naţional.
A Treia Etapă s-a desfăşurat la Wittenberg, 15-18 februarie 2007, unde au par
ticipat 150 de delegaţi din întreaga Europă. Această Adunare, desfăşurată în oraşul
reformatorului Luther, a avut menirea de a prezenta delegaţilor moştenirea protes
tantă a Europei.
Etapa a patra, Sibiu, 4-9 septembrie 2007, a fost punctul culminant al acestui
proces. Astfel Adunrea Eumenică Eropeană de la Sbiu a reprezentat sfârşitul peleri
najului simbolic început la Roma, oraşul-capitală al catolicităţii, continuat prin
Wittenberg, oraşul Reformei, şi încheiat la Sibiu.
4. O Adunare concepută sub semnul Charţei Oecumenica. Cea de-a Treia
Adunare Ecumenică Europeană de la Sibiu a stat în strânsă legătură cu celelalte două
adunări anterioare, având la bază documentul Charta Oecumenica, semnat la 22
Aprilie 2001 la Strassbourg de către Mitropolitul Jeremie, Preşedintele de atunci al
Conferinţei Bisericilor Europene şi Cardinalul Vlk, Preşedintele de atunci al Consi
liului Conferinţelor Episcopale Europene.
Dovadă în acest sens stă modul în care a fost conceput programul teologic al
Adunării, ca o îngemănare a temei centrale cu subiecte din Charta Oecumenica.
Astfel, în fiecare zi de desfăşurare propriu-zisă a lucrărilor Adunării - 5, 6 şi 7 sep
tembrie — s-a organizat, dimineaţa, câte o şedinţă-plen, având ca motto o sub-temă
intitulată „Lumina lui Hristos şi...", iar după-masă au fost dezbătute în paralel trei
subiecte inspirate din Charta Oecumenica, dar care stăteau în strânsă legătură cu
sub-tema discutată de dimineaţă.
Iată care au fost acestea, împreună cu principalele probleme abordate:
- 5 septembrie: sub-tema a fost „Lumina lui Hristos şi Biserica” iar dupăamiază s-au discutat subiectele: Unitate, Spiritualitate şi Mărturia.
- 6 septembrie: sub-tema a fost „Lumina lui Hristos şi Europa’ iar dupăamiază s-au discutat subiectele: Europa, Religiile şi Migraţia.
- 1 septembrie: sub-tema a fost „Lumina lui Hristos şi Biserica’ iar dupăamiază s-au discutat subiectele: Creaţia, Dreptatea şi Libertatea.
în cadrul Forumului Unitate s-a încercat să se răspundă la stringenta chestiune
a modelelor de unitate pe care creştinii sunt obligaţi prin porunca lui Hristos să le
găsească între ei. Se mai poate spera astăzi la o unitate dogmatică între creştini sau
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ar trebui să ne mulţumim cu o unitate în mesajele sociale, ecologice etc. pe care le
transmitem lumii? Acest forum s-a bucurat de o participare masivă, cunoscut fiind
faptul că mulţi vorbesc de o criză a mişcării ecumenice, tocmai pentru că lipseşte o
strategie unanim acceptată în ceea ce priveşte un model de unitate ce ar urma să fie
implementat.
Forumul Spiritualitate a scos în evidenţă bogăţia spirituală a diferitelor confe
siuni creştine din Europa, dar a căutat în acelaşi timp să găsească puncte comune ale
acestor spiritualităţi. Participanţii ortodocşi au subliniat că punctul de pornire al
oricărei forme de spiritualitate autentică şi în acelaşi timp liantul lor de unitate este şi
trebuie să rămână Hristos.
Forumul Mărturia a căutat să găsească strategii comune de mărturisire a lui
Hristos, în primul rând în cadrul Europei secularizate. Este posibil astăzi ca Biserici
le din Europa să dea o mărturie comună la marile probleme care confruntă Europa şi
lumea? Dacă Bisericile nu vorbesc „cu o singură voce” mediilor politice şi de deci
zie europene, mai este creştinismul credibil în ochii acestora?
Forumul Europa s-a bucurat de asemenea de o audienţă deosebită, mai ales da
torită prezenţei, în plenara de dimineaţă, dar şi la acest Forum a domnului Jose Emanuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene şi creştin practicant. S-a subliniat
faptul că Europa nu se identifică cu Uniunea Europeană, fapt pentru care fraţii creş
tini neintegraţi în această uniune politică nu trebuie să se simtă excluşi, ei fiind tot
atât de „europeni” precum suntem noi creştinii ce facem parte din Uniunea Europea
nă. S-a evidenţiat faptul că indiferent dacă un document oficial consemnează sau nu
acest lucru, Europa are temeinice rădăcini creştine.
Forumul Religiile a ţinut să sublinieze diversitatea religioasă a Europei, care
deşi preponderent creştină, a avut întotdeauna în sânul ei şi reprezentanţi ai altor
religii, alături de care a trăit, uneori în conflict, alteori în pace. Au fost invitaţi repre
zentanţi ai iudaismului şi islamului european, care şi-au expus propriul lor punct de
vedere cu privire la modul în care „religiile cărţii” pot trăi în pace în Europa.
Forumul Migraţia a abordat această problemă stringentă care confruntă Euro
pa. Au fost aprofundate mai ales dimensiunile spirituale ale acestui fenomen, adică
ce anume pot face concret creştinii din vestul Europei pentru fraţii lor creştini veniţi
din estul continentului sau din afara lui, pentru ca ei să nu se simtă, cel puţin din
punct de vedere spiritual, străini în ţara lor de adopţie. Au fost invitaţi reprezentanţi
ai unor Biserici de migranţi care trăiesc în vestul Europei.
Forumul Creaţia a abordat stringenta problemă ecologică din perspectivă creş
tină. Au fost subliniate rădăcinile creştine ale ideii de protejare a mediului ca şi crea
ţie a lui Dumnezeu. De asemenea s-au pus bazele unor serii de programe ecologice
creştine la nivel local.
Forumul Dreptatea a discutat pe marginea ideii de dreptate din perspectivă
creştină. A existat şi o abordare istorică, subliniindu-se faptul că creştinii nu au ur
mat întotdeauna virtutea dreptăţii aşa cum le porunceşte Mântuitorul Hristos.
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Forumul Libertatea a abordat această temă din perspectivă creştină,
subliniindu-se faptul că libertatea este un dar divin pe care omul nu are dreptul să-l
îngrădească în nici un fel. A existat de asemenea o abordare istorică a acestui sub
iect, subliniindu-se, printre altele, şi îngrădirile de libertate pe care le-au exercitat
creştinii europeni pe continent, dar mai ales în afara lui.
5. La Sibiu a fost dovedit încă o dată rolul Bisericilor în Europa, Credem că
nimeni nu este convins de faptul că Bisericile sau religiile în general nu mai sunt
astăzi chemate să joace nici un rol în societatea secularizată. Mulţi însă nu sunt pre
gătiţi să accepte acest rol la adevăratele lui cote, subestimând forţa unificatoare şi
mobilizatoare a religiosului.
La Sibiu, în cadrul Adunării Ecumenice Europene, Bisericile au dovedit că fac
torii politici de cel mai înalt nivel nu pot să ignore rolul pe care Bisericile creştine
pot să-l joace în Europa. Acest rol a fost recunoscut de către Domnul Jose Emanuel
Barroso, atât prin prezenţa Domniei sale la Sibiu, cât şi prin discursul rostit. A fost
marele merit al Biroului Conferinţei Bisericilor Europene de la Bruxelles, pentru
faptul că Uniunea Europeană a fost reprezentată la Sibiu la un nivel atât de înalt.
Mediul politic din România a recunoscut de asemenea rolul Bisericilor în România
prin prezenţa la Sibiu a Domnului Traian Băsescu, Preşedintele României, precum şi
a mai multor miniştri şi demnitari.

Adesea sunt întrebat de către ziarişti, care sunt rezultatele concrete ale acestei
Adunări. Niciodată nu le spun să ia şi să citească documentele oficiale emise de
către Forumurile Adunării, sau să analizeze mesajul final. Aceasta pentru că, fără a
subestima rolul acestor documente, nu cred că ele sunt cel mai mare câştig al Adună
rii de la Sibiu. Câştigul cel mai mare este bucuria de a fi fost împreună pentru cinci
zile, reprezentanţi ai creştinilor din întreaga Europă. întreaga lume a putut vedea că
Europa poate fi unită pentru că majoritatea cetăţenilor ei cred în valorile creştine.
The paper The third European Ecumenicul Assembly, 4-Sfh ofSeptember - an
important event in the live of European Churches and society of HE Laurenţiu,
Archbishop of Sibiu and Metropolit of Ardeal emphases the main aspects of the third
European Ecumenical Assembly (EEA3). As main organizer of this big event, HE
express his joy that EEA3 was a success for the Romanian and European church live
and society and describe the process of preparation. The paper contents also o short
history of the previous Assemblies from Basel and Graz and a characterization of
EEA3. As the first European Assembly hold in an orthodox majority country, EEA3
had an orthodox subject: The Light of Christ shine upon all. Hope for unity and
renewal in Europe. Also the presence of his Beatitude the Ecumenical Patriarch Bartolomeu to the first days of the Assembly was a clear signal of the role which is played
from the Orthodoxy in the ecumenical movement but also in the European society.
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Biserica Ortodoxă Română, văduvită pe neaşteptate, în vara trecută, de
arhipăstorul ei, prin mutarea în veşnicie a fericitului întru adormire Teoctist
patriarhul, şi-a redobândit, prin pronie cerească, legiuitul arhipăstor, în persoana
înalt Prea Sfinţitului Dr. Daniel Ciobotea, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi
locţiitor de patriarh.
Acest memorabil eveniment a avut loc în data de 12 septembrie 2007, la o zi după
ce s-a oficiat parastasul de pomenire, la 40 de zile de la plecarea la Domnul a patriarhului
Teoctist.
Potrivit rânduielilor canonice, la ora 800 s-a oficiat, în catedrala patriarhală,
Sfânta Liturghie, urmată de slujba Te-Deum-u\u\, după care la ora 10 , membrii
Sfanţului Sinod s-au întrunit în şedinţă extraordinară, la reşedinţa patriarhală, în
vederea desemnării candidaţilor pentru alegerea de arhiepiscop al Bucureştilor,
mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
în trei tururi de scrutin au fost desemnaţi trei candidaţi, dintre care Colegiul
Electoral Bisericesc urma să-l aleagă pe cel ce urma a fi învestit în funcţia de
patriarh. Aceşti candidaţi au fost: Î.P.S. Daniel, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
şi locţiitor de patriarh, Î.P.S. Bartolomeu, mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului şi P.S. Ioan, episcopul Covasnei şi Harghitei.
Tot în acea şedinţă extraordinară a Sfântului Sinod s-a hotărât ca instalarea
noului patriarh să aibă loc în data de 30 septembrie 2007, constituindu-se un comitet
de organizare a ceremoniei de instalare, condus de Î.P.S. arhiepiscop Nifon al
Târgoviştei şi alcătuit din membri ai Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai
Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
în aceeaşi zi de 12 septembrie, la ora 1630 s-a oficiat din nou, în catedrala
patriarhală, slujba Te-Deum-u\u\, la care au participat toţi membrii prezenţi ai
Colegiului Electoral Bisericesc, după care, la ora 1700, Colegiul Electoral s-a întrunit în
Datele în baza cărora a fost redactat acest material au fost preluate de pe site-ul
www.patriarhia.ro.
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aula palatului patriarhal unde s-a constituit Biroul Colegiului Electoral Bisericesc,
alcătuit dintr-un preşedinte, un secretar de şedinţă (cleric) şi trei bărbaţi de încredere
(mireni). Preşedinţia a revenit Î.P.S. Nicolae al Banatului ca cel mai vechi în hirotonie
dintre membrii Sfanţului Sinod.
După ce s-au citit prevederile statutare cu privire la procedura alegerii, s-a trecut
la votarea propriu- zisă. A fost nevoie de două tururi de scrutin pentru a putea fi
proclamat ales noul patriarh. Obţinând 95 de voturi din cele 161 de voturi valabil
exprimate, Î.P.S. Daniel, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de patriarh, a
fost proclamat arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
locţiitor al scaunului Cezareei Capadociei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc, Î.P.S. Nicolae, mitropolitul Banatului, l-a
felicitat pe noul ales şi l-a rugat să preia conducerea şedinţei.
Ca un semn de pioasă cinstire faţă de înaintaşul său în scaunul de patriarh,
Î.P.S. mitropolit Daniel, nou alesul patriarh, a propus păstrarea unui moment de
reculegere în memoria vrednicului de pomenire Teoctist, patriarhul. S-a cântat
„Veşnica lui pomenire”.
Î.P.S. Sa a îndreptat apoi un gând de mulţumire şi laudă spre Părintele
Luminilor, Cel ce are în purtarea de grijă Sfânta Sa Biserică, rânduind pentru ea
păstori şi slujitori, care să-i povăţuiască pe dreptmăritorii creştini pe căile mântuirii.
A mulţumit apoi membrilor Colegiului Electoral Bisericesc pentru încrederea şi
cinstirea cu care I-au înconjurat.
Cuvântul Î.P.S. Sale, nou-alesul patriarh se publică în paginile acestui număr al
„Telegrafului Român”.
în aceeaşi binecuvântată zi de 12 septembrie, Sfântul Sinod s-a reunit în şedinţă de
lucru, la orele 1900, în reşedinţa patriarhală, spre a proceda la cercetarea canonică a
actului alegerii de arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La propunerea Comisiei Canonice-juridice şi
pentru disciplină a Sfântului Sinod, care a constatat că alegerea s-a desfăşurat statutar şi
că nu s-a înregistrat nici o abatere de la prevederile canonice, Sfântul Sinod l-a validat pe
Î.P.S. mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei ca nou patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, dispunând totodată adoptarea măsurilor pentru emiterea Gramatei de instalare,
stabilită anterior pentru Duminică, 30 septembrie 2007, în catedrala patriarhală.
Comisia de organizare a ceremonialului de instalare, condusă de Î.P.S.
arhiepiscop Nifon al Târgoviştei şi-a alcătuit de îndată agenda de lucru în care au
fost înscrise următoarele îndatoriri:
1. Stabilirea programului ceremoniei de instalare.
2. Scrierea Gramatei sinodale şi trecerea ei în Condica sfântă.
3. Consemnarea în Cartea de Aur a Patriarhiei Române a actului instalării
noului patriarh.
4. Vestirea Bisericilor Ortodoxe surori, a celorlalte Biserici creştine, a
organizaţiilor inter-creştine şi inter-religioase despre evenimentul alegerii noului
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patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi invitarea acestora de a participa la
ceremonialul instalării.
5. Contactarea mass-media şi presei scrise în vederea transmiterii în direct şi
consemnării în presă a ceremonialului de instalare a noului patriarh.
6. Solicitarea sprijinului organelor abilitate cu asigurarea ordinii şi liniştii
pentru evitarea oricăror incidente pe timpul desfăşurării ceremonialului instalării.
7. Primirea şi însoţirea delegaţiilor oficiale.
*
Instalarea Prea Fericitului Părinte Dr. Daniel Ciobotea ca patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române a avut loc, aşa cum s-a stabilit de către Sfântul Sinod, în data de
Duminică, 30 septembrie 2007.
Ecoul evenimentului din viaţa Bisericii Ortodoxe Române a fost percept cu
promptitudine de către toate Bisericile şi organizaţiile creştine şi religioase
internaţionale, dovadă numărul impresionant de delegaţii care au sosit la Bucureşti, pe
parcursul zilelor de vineri, 28 septembrie şi sâmbătă, 29 septembrie.
Spre edificarea cititorilor noştri redăm lista delegaţiilor participante:
- Patriarhia Ecumenică: Î.P.S. Ieremia, Mitropolit de Elveţia, Î.P.S. Gennadios,
Mitropolit de Sassima, pr. Constantin Miron.
- Patriarhia Alexandriei: Î.P.S. Petros, Mitropolit de Axomis.
- Patriarhia Antiohiei: P.S. Nifonos, Episcop de Philippopolis, vicar
patriarhal pentru Europa de Vest.
- Patriarhia Ierusalimului: Î.P.S. Arhiepiscop Theophanis de Gerasa şi Exarh
al Sfântului Mormânt.
- Patriarhia Moscovei: Î.P.S. Filaret, Mitropolit de Minsk şi Slutsk, Î.P.S.
Vladimir, Mitropolit de Chişinău, Protoiereu Nikolai Balaşov, Protoiereu Nikolai
Corjit, Protoiereu Veceslav Şpac.
- Patriarhia Sârbă: Î.P.S. Amfilohie, Mitropolit de Cema Gora (Muntenegru),
Î.P.S. Jovan, Arhiepiscop de Ohrida, P.S. Lucian, Episcop de Buda şi Administrator
al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara, Arhimandrit Dositei, pr. Vladimir
Marcovici, vicar administrativ.
- Patriarhia Bulgară: Î.P.S. Dometian, Mitropolit de Vidin, Î.P.S. Kiril,
Mitropolit de Vama, P.S. Naum, Episcop de Stobia, secretar al Sfântului Sinod, pr.
Hristo Gheorghiev, pr. Petar Totev.
- Biserica Ortodoxă din Ucraina: P.S. Mark, Episcop de Sumy, P.S. Meletie,
episcop de Hotin, pr. Vasile Covalciuc.
- Biserica Ortodoxă a Georgiei: Î.P.S. Gherasim, Arhiepiscop de Zugdidi şi
Tsaisi, pr. David.
- Biserica Ortodoxă a Ciprului: Î.P.S. Gheorghe, Mitropolit de Pafos, P.S.
Leontie, Episcop de Hytra, pr. Matei Petre.
- Biserica Greciei: Î.P.S. Dionysios, Mitropolit de Chios, Î.P.S. Eustathios,
Mitropolit de Sparta şi Monemvasia, Î.P.S. Antim, Mitropolit de Alexandroupolis,
Î.P.S. Dionisie, Mitropolit de Corint, Î.P.S. Pantelimon, Mitropolit de Veria, Î.P.S.
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Pavlos, Mitropolit de Drama, Î.P.S. Vamabas, Mitropolit de Neapolis, Arhimandrit
Kirillos Misiakoulis, secretar şef al Sfanţului Sinod.
- Biserica Ortodoxă din Albania: Î.P.S. Mitropolit Joan Pelushi de Korţa, pr.
Dhimitraq Veriga.
- Biserica Ortodoxă din Polonia: Î.P.S. Ieremia, Arhiepiscop de Wroclaw şi
Szczecin.
- Biserica Ortodoxă din Ţinuturile Cehiei şi Slovacia: P.S. Tichon, Episcop
de Komamo şi vicar al Eparhiei de Preşov, protoiereu Ladoslav Baly, şeful
Cancelariei mitropolitane din Preşov, Protoiereu Cristian Popescu, Mănăstirea
Sfanta Ludmila din Bmo.
- Biserica Ortodoxă din Finlanda: Î.P.S. Leo, Arhiepiscopul Kareliei şi a
toată Finlanda şi pr. Bogdan Grosu.
- Biserica Ortodoxă din America (OCA): Î.P.S. Nathaniel, Arhiepiscop al
Episcopiei Ortodoxe Române din America, pr. Laurence Lazăr, secretar al
Consiliului Episcopal, pr. Remus Grama, pr. Casian Fetea.
- Biserica Ortodoxă Coptă: P.S. Kyrillos, Episcop de Milano, P.S. Gabriel,
Episcop de Viena.
- Biserica Ortodoxă Apostolică din Armenia (Ecimiadzin): Î.P.S.
Arhiepiscop Yeznik Petrossian, secretar pentru relaţiile inter-bisericeşti, Î.P.S.
Arhiepiscop Dirayr Mardikian, al Bisericii Armene din România şi Bulgaria, P.S.
Episcop Anuşavan Zhamkochian, decanul Facultăţii de Teologie din Erevan, pr.
Ezdras Bogdan.
- Catolicosul Armean de Cicilia: Î.P.S. Arhiepiscop Gomidas Ohanian,
vicarul Sanctităţii Sale Catolicosul Aram I, pr. Shahe Panossian, decanul
Seminarului Teologic.
- Biserica Romano-Catolică (Vatican): Eminenţa Sa, Cardinalul Walter Kasper,
preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, E.Sa Monseniorul Brian
Farell, secretar al Consiliul Pontifical pentru Unitatea Creştinilor, E.Sa Monseniorul
Jean-Claude Perisset, Nunţiu Apostolic la Bucureşti.
- Biserica veche Catolică: Excelenţa Sa Episcopul Hans Gemy, pr. Ioan
Jebelean.
— Biserica Anglicană: E.Sa Episcop Geoffrey Rowell, Reverend Martin
Jacques, dr. John Barker.
- Biserica Evanghelică din Germania: E.Sa. Superintendant Gerrit
Noltensneier, pastor dr. Johann Schneider.
- Biserica Lutherană din Suedia: E.Sa Anders Wejryd, Arhiepiscop de
Uppsala şi Primat al Bisericii Lutherane din Suedia.
- Consiliul Mondial al Bisericilor: pr. Prof. Dr. Ioan Sauca.
- Conferinţa Bisericilor Europene: E.Sa, Venerabilul Colin Williams, pr.
Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Ms. Renate Sbeghen.
— Alţi invitaţi de peste hotare: Eminenţa Sa Cardinalul Karl Lehmann,
Episcop de Mainz, preşedintele Conferinţei Episcopilor Catolici din Germania, E.Sa
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Episcop Francesco Coccopalmeiro, preşedintele Consiliului Pontifical pentru
interpretarea textelor liturgice, E.Sa Vincenzo Paglia, Episcop de Temi, Nami şi
Amalia (Italia), E.Sa. Monseniorul Gianfranco Bottoni, Arhiepiscopia de Milano
(Italia), diac. Alberto Quattrucci, preşedinte Sant’Egidio (Italia), Don Giovanni
Brusegan, Capelanul Universităţii din Padova (Italia), E.Sa. Monseniorul prof. Dr.
Philipp Hamoncourt (Austria), E.Sa. Albert Rauch (Germania), prof. Reinhart
Thole, Facultatea de Teologie Evanghelică din Heidelberg (Germania), dl. Mattias
Henn (Austria), dl. Gabriel Vanghele (Austria), Fr. Jean Marc şi Fr. James,
Comunitatea de la Taize (Franţa), pr. Vicar Marc Antonie Costa de Beauregard
(Franţa), pr. Traian Valdman, vicar pentru Italia, pr. Vicar Ioan Piţura, vicariatul
Ortodox Ucrainean, Sighetul Marmaţiei, pr. Mircea Corpodean, parohia ortodoxă
română din Johannesburg, pr. Ioan Ioniţă şi pr. Gheorghe Chişcă (Arhiepiscopia
Ortodoxă Română în America şi Canada), pr. State Silviu, parohia ortodoxă
română din Istanbul (Turcia), pr. Silviu Pufulete, parohia ortodoxă română din
Londra (Anglia).
La orele 830 s-a început, în catedrala patriarhală, oficierea Sfintei Liturghii, de către
cei şapte mitropoliţi: Î.P.S. Dr. Laurenţiu al Ardealului, Î.P.S Bartolomeu al Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, Î.P.S. Teofan al Olteniei, Î.P.S. Nicolae al Banatului,
Î.P.S. Serafim al Europei Centrale, Î.P.S. Iosif al Europei Occidentale, Î.P.S. Petru al
Basarabiei. Din sobor au făcut parte preoţi şi diaconi.
Au fost prezenţi ceilalţi membri ai Sfanţului Sinod, ca şi membrii laici ai
Adunării Naţionale Bisericeşti. Se cuvine să menţionăm prezenţa preşedintelui ţării,
Domnul Traian Băsescu, a primului ministru, Domnul Călin Popescu Tăriceanu, a
preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului României, Domnii Nicolae
Văcăroiu şi Bogdan Olteanu, a ministrului Culturii şi Cultelor, Domnul Adrian
Iorgulescu, a altor reprezentanţi ai Academiei Române, armatei, ai altor autorităţi
centrale şi locale, a regelui Mihai şi familiei regale, a foştilor preşedinţi ai României,
Domnii Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, a delegaţilor tuturor Bisericilor ortodoxe
surori, ai celorlalte Biserici şi organizaţii ecumenice.
La orele IO30a început ceremonialul de întronizare, printr-un Te Deum oficiat de
aceiaşi ierarhi slujitori la Sfânta Liturghie.
în timp ce se cânta troparul Pogorârii Duhului Sfânt (îndată după ectenia
mare), P.S. episcop vicar patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu, secretarul Sfântului
Sinod, l-a invitat pe P.F. patriah Daniel, în mijlocul bisericii, sub policandru, iar
Î.P.S. arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, în calitate de preşedinte al Comisiei de
organizare a ceremonialului de instalare, a dat citire Gramatei Sfântului Sinod.
Din locul menţionat, Prea Fericitul Părinte Patriah Daniel a fost invitat pe solee
unde i-au fost înmânate, de către ierarhii cu rang de mitropolit, însemnele
patriarhale. Astfel, I.I .P.P.S.S. mitropoliţi Iosif şi Serafim l-au înveşmântat pe noul
patriah cu mantia, rostind «Vrednic este»; Î.P.S. Petru i-a înmânat engolpionul cu
Maica Domnului; Î.P.S. Teofan i-a înmânat engolpionul cu Mântuitorul; Î.P.S.
Bartolomeu i-a înmânat camilafca albă; cârja patriarhală i-a fost înmânată de Î.P.S.
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Laurenţiu. Doi mitropoliţi: Î.P.S. Laurenţiu şi Î.P.S. Bartolomeu l-au condus apoi pe
P.F. patriarh Daniel spre tronul patriarhal, unde instalându-1 s-a rostit, de către Î.P.S.
Bartolomeu, această formulă: „Cu ajutorul Atotputernicului şi Milostivului
Dumnezeu, Care poartă grijă sfintelor Sale Biserici, Vă înălţăm şi Vă aşezăm, e
Hristos iubitorule şi al nostru prea iubit frate în Domnul, Prea Fericite Părinte
Daniel, în tronul de arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei, locţiitor al tronului Cezareei Capadociei şi patriarh al Bisericii rto oxe
Române, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin .
Î.P.S. Teofan a citit apoi o prea frumoasă rugăciune, pe care pentni
profunzimea cuprinsului ei o redăm în continuare: „Stăpâne Doamne Atotţiitoru e,
Părinte al îndurărilor şi Dumnezeule a toată mângâierea, păzeşte pe pastoru
nostru, pe Prea Fericitul Părinte Daniel, arhiepiscopul Bucureştilor, mitropolitul
Munteniei şi Dobrogei, locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi Patp&f a
Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu turma sa cea cuvântătoare, ca Tu eşti
puterea şi ajutorul tuturor, Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor, izbăvitorul
nostru, viaţa şi bucuria noastră, Tu toate le poţi câte voieşti. Miluieşte-ne,
păzeşte-ne, acoperă-ne şi ne ocroteşte pe noi, că Tu eşti Domnu omm or şi
Stăpânul stăpânilor. Pentru aceasta şi slujitorului Tău, Prea Fericitului Părintelui
nostru Patriarh Daniel, care stă înainte, dă-i putere şi har, ca să lege şi sa ez ege
cele ce se cuvine a lega şi dezlega, iar Biserica Ta, prin alesul Tău, o întăreşte şi o
păzeşte. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururi şi în vecii vecilor”.
.
Ceremonialul instalării s-a încheiat cu cuvântul Prea Fericitului Părinte
Patriarh Daniel.
Cu sufletele încărcate de emoţia sfintelor rugăciuni de cerere şi mulţumire,
membrii Sfântului Sinod, toţi delegaţii Bisericilor Ortodoxe surori, ai ce or a te
Biserici şi organizaţii creştine, reprezentanţii autorităţilor de stat, guvern şi
parlament şi alte oficialităţi s-au îndreptat apoi spre Palatul Patriarhiei, un e a
continuat ceremonialul instalării. Au prezentat mesaje: Î.P.S.
aurenţni,
arhiepiscopul Sibiului şi mitropolitul Ardealului, în numele Sfanţului Sino , •
Traian Băsescu, Preşedintele României, Dl. Nicolae Văcăroiu, Preşedintele
Senatului, Dl. Călin Popescu-Tăriceanu, Primul Ministru al Guvernului României,
Majestatea Sa, Regele Mihai, reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe surori, Biserici or
Ortodoxe Orientale, Vaticanului, Bisericii Vechi-Catolice, Bisericii Ang jcane.
Bisericii Evanghelice din Germania, Conferinţei Bisericilor Europene şi Consi iu ui
Ecumenic al Bisericilor.
oo
. .
în aceeaşi zi de Duminică, 30 septembrie 2007, la orele 17 , preşe in ee
României, Excelenţa Sa, Domnul Traian Băsescu a conferit Prea Fericitului ănnte
Patriarh Daniel „ Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce .
Prea Fericirea Sa a adresat un cuvânt de mulţumire pentru „cinstirea şi preţuirea
arătată în primul rând Bisericii Ortodoxe Române”.
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La ora 1930, Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel a avut o întâlnire, în
palatul patriarhal, cu membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi
cu ierarhii Bisericilor Ortodoxe surori, care au participat la instalare şi cărora lea mulţumit pentru cinstea pe care au acordat-o Bisericii noastre. Totodată, Prea
Fericirea Sa, le-a acordat câte un engolpion ca semn al unităţii.
în încheiere, aducem laudă şi mulţumire Părintelui Luminilor şi Dătătorului
de viaţă pentru tot harul şi îndurarea Sa revărsate asupra Bisericii Ortodoxe
Române şi-L rugăm pe Domnul şi Stăpânul vieţii noastre să ocrotească şi pe mai
departe ţara noastră, întregul popor român, iar lumii să-i hărăzească pace.

Cuvântul Patriarhului ales, rostit la încheierea lucrărilor
Colegiului Electoral Bisericesc
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Stimaţi membri ai Măritului Colegiu Electoral Bisericesc,
în urma celui de-al doilea scrutin, am înţeles că Bunul Dumnezeu, prin glasul
Sfanţului Sinod şi prin votul exprimat de Măritul Colegiu Electoral Bisericesc, ne-a
chemat să slujim Biserica Ortodoxă Română în calitatea de întâistătător al ei. Această
chemare vine de la Hristos Domnul, Arhiereul Cel veşnic şi Capul Bisericii. De aceea,
doresc să mulţumesc, mai întâi, Prea Sfintei Treimi, Care a lucrat şi lucrează
întotdeauna prin Biserică în lume, şi apoi înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Ierarhi
ai Sfanţului Sinod, care, în dimineaţa acestei zile, ne-au desemnat ca posibili candidaţi
împreună cu IPS Mitropolit Bartolomeu al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
şi cu PS Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei. Această chemare, acum, s-a
intensificat prin alegerea definitivă făcută în Colegiul Electoral Bisericesc; ea este, în
primul rând, o onoare, iar în al doilea rând, o cruce foarte grea.
Timpul fiind înaintat, nu doresc să spun prea mult, ci doar să mulţumesc
Sfântului Sinod şi Colegiului Electoral Bisericesc pentru încrederea acordată prin
această alegere. în acelaşi timp, doresc să cer tuturor ierarhilor din Sfântul Sinod
ajutorul lor frăţesc, pentru că în Biserica Ortodoxă Patriarhul nu conduce singur,
ci împreună cu Sinodul, încât toate orientările pastorale, misionare, inclusiv
activităţile sociale şi relaţiile cu Bisericile Ortodoxe surori, cu alte Biserici, şi
relaţiile cu organizaţiile creştine internaţionale, sunt hotărâte de către Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Programul nostru este unul şi acelaşi pentru toţi ierarhii, şi anume: în primul rând,
este propovăduirea Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, episcopul
poartă pe mitră icoanele celor patru Evanghelişti, de o parte şi de alta a icoanei
Mântuitorului, întrucât el este învăţătorul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hnstos
în eparhia sa. în al doilea rând, programul nostru este păstrarea tradiţiei Sfinţilor Părinţi
ai Bisericii. Ei sunt învăţătorii noştri şi rugători pentru noi. în Biserică nu este suficient să
ştii multe, ci trebuie să fii şi ajutat prin rugăciune. în al treilea rând, programul nostru
este însuşi Statutul Bisericii Ortodoxe Române, care trebuie respectat, mai întâi, de către
Patriarh, ca un garant al respectării Statutului şi a tuturor legiuirilor bisericeşti. Iar din
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acest punct de vedere, Biserica Ortodoxă are întotdeauna, deodată, simţul tradiţiei
continue, fără rupturi, şi dinamica misiunii. Toţi membrii Sfanţului Sinod sunt oameni ai
tradiţiei şi, în acelaşi timp, oameni ai misiunii dinamice. împărţirea în modernişti şi
conservatori sau tradiţionalişti este una artificială. Deci, noi avem o coresponsabilitate în
păstrarea credinţei ortodoxe şi transmiterea ei din generaţie în generaţie, avem o coslujire
liturgică şi sacramentală şi avem împreună-bucurie când lucrurile merg bine în Biserică,
după cum avem o împreună-suferinţă când Biserica trece prin încercări. Când în Biserică
există tulburare, când unitatea Bisericii se află în pericol, toţi membrii Sfanţului Sinod
suferă, iar împreună cu ei suferă întreg corpul Bisericii, nu numai ierarhii, ci şi clericii,
monahii, monahiile, şi toţi credincioşii noştri.
Deci, mulţumim tuturor celor ce au încredere în noi şi, în acelaşi timp, trebuie să
mărturisim că Sinodul împreună cu Patriarhul, au nevoie de rugăciunile întregii
Biserici, pentru că numai Dumnezeu ne poate lumina să găsim împreună soluţii
potrivite în momente dificile, să găsim metode misionare adecvate timpului nostru. De
mare folos ne este sfatul tuturor preoţilor evlavioşi şi harnici de la parohii; de mare
folos ne este sfatul şi sprijinul tuturor monahilor şi monahiilor care, întru smerenie şi
întru nevoinţă, se roagă pentru întreaga Biserică; de mare folos ne este sfatul tuturor
credincioşilor harnici şi jertfelnici care vin cu regularitate la biserică şi care, din
puţinul lor, ajută mult la construirea bisericilor şi la împlinirea tuturor activităţilor
misionare, culturale şi sociale ale Bisericii; de mare folos ne este şi sfatul bun al
autorităţilor şi instituţiilor de Stat, care ne vine din partea oamenilor care au dorinţa
sinceră de a ajuta Biserica şi poporul român; de mare folos ne este sfatul intelectualilor
care, desigur, trebuie să se considere nu vizavi de Biserică, ci în Biserică, şi de mare
folos ne este orice sfat bun care vine de la oameni specialişti din diferite domenii.
Avem mare nevoie de specialişti în toate domeniile ca să fim sfătuiţi: când construim
biserici, când desfăşurăm activităţi culturale, când desfăşurăm activităţi sociale.
Aşadar, avem nevoie de sfatul şi de sprijinul acestor categorii, şi de sprijinul altor
categorii. în special, mă gândesc la profesorii de teologie din Facultăţile de Teologie şi
din Seminarii, ştiind că o teologie adevărată trebuie să fie, deodată, mistagogică şi
misionară, de participare la Sfintele Taine ale mântuirii şi de răspândire a Evangheliei
în lume. Deci, o teologie adevărată este o conştiinţă misionară a Bisericii. Avem
nevoie, aşadar, de toate instituţiile bisericeşti care există şi care au nevoie şi ele de
sprijinul Sfanţului Sinod, iar Sfanţul Sinod are nevoie de sprijinul tuturor.
Vă mulţumesc încă o dată pentru încredere şi rugăm pe Hristos Domnul,
Arhiereul Cel veşnic, să binecuvânteze pe toţi ierarhii Sfanţului Sinod, pe membrii
Colegiului Electoral Bisericesc, întreaga noastră Biserică Ortodoxă Română, şi
întreaga Ortodoxie, spre binele Bisericii lui Hristos şi al ţării noastre.
Rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să continuăm activitatea frumoasă şi
luminoasă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, să păstrăm, să preţuim şi să
cultivăm moştenirea lăsată de el, spre binele Bisericii noastre şi slava Prea Sfintei
Treimi.
Vă mulţumesc!
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GRAMATĂ SINODALĂ
PREA IUBITULUI CLER ŞI POPOR DREPTCREDINCIOS DIN DE
DUMNEZEU PĂZITĂ ARHIEPISCOPIE A BUCUREŞTILOR ŞI MITROPOLIE A
MUNTENIEI ŞI DOBROGEI ŞI CELOR DIN CUPRINSUL ÎNTREGII PATRIARHII
A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, TUTUROR ASCULTĂTORILOR ŞI
CITITORILOR ACESTEI GRAMATE SINODALE,

Har şi pace de la Dumnezeu, Părintele nostru din ceruri,
iar de la Noi binecuvântarea arhierească
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică
scaune şi vrednicii mici şi mari şi, prin trimiterea din ceruri în chipul limbilor de foc
a Prea Sfântului şi de viaţă făcătorului Duh peste Sfinţii Săi ucenici şi apostoli, i-a
întărit întru propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor,
într-o neîntreruptă înlănţuire de la sfinţii apostoli şi până astăzi, toţi slujitorii
Bisericii lui Dumnezeu şi păstorii turmei lui Hristos se fac vrednici a fl părtaşi
aceloraşi daruri şi haruri.
Ca smeriţi urmaşi ai lor, facem arătare tuturor, că prin trecerea la cele veşnice
în ziua de 30 iulie 2007 a Fericitului întru pomenire Patriarhul Teoctist Arăpaşu a
rămas vacant scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi
Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Pe temeiul articolului 130 alin. „d” şi „p” din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prin adresa nr. 3353/2007, a fost convocat
Sfântul Sinod în şedinţă extraordinară pentru desemnarea a trei candidaţi dintre ierarhii
eparhioţi, iar prin adresa nr. 3373/2007, a fost convocat în aceeaşi zi de 12 septembrie
2007, Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române dintre
cei trei candidaţi recomandaţi de Sfântul Sinod.
Ca urmare, după săvârşirea slujbei Te-Deum-u\u\ în Catedrala Patriarhală, la
orele 17,00, Colegiul Electoral Bisericesc s-a întrunit în aula Palatului Patriarhiei
Române, unde, sub preşedinţia înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae ai Banatului,
ierarhul în cea mai veche hirotonie întru arhiereu, în ordinea dipticelui, a ales după
rânduielile bisericeşti, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al
Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române pe înalt Prea Sfinţitul
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Părinte Dr. Daniel CIOBOTEA, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care s-a arătat
vrednic de chemarea Ia această înaltă demnitate, prin statornicia în mărturisirea dreptei
credinţe, a Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit, prin pilduitoarea şi întreita slujire
învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare ca arhiereu al lui Hristos, prin neobositul zel
misionar, prin larga lucrare pastorală şi social caritativă în slujba păstoriţilor, prin
promovarea, întărirea şi înnoirea lucrării administrative bisericeşti în Arhiepiscopia
Iaşilor, prin cultivarea relaţiilor frăţeşti cu membrii Sinodului Mitropolitan, prin
împlinirea răspunderilor încredinţate de Sfanţul Sinod pentru reprezentarea Bisericii
Ortodoxe Române în forumurile bisericeşti internaţionale şi la întrunirile teologice
inter-ortodoxe şi inter-creştine, activităţi pentru care a fost distins cu funcţii, onoruri şi
titluri academice, prin activitatea ca profesor de teologie, care a elaborat apreciate
lucrări ştiinţifice teologice, sute de studii şi articole necesare instruirii studenţilor
teologi şi clerului ortodox ro-mân, precum şi pentru fondarea de viabile instituţii
teologice, culturale şi social-caritative, dând dovezi de ascultare faţă de Sfântul Sinod,
de respectare şi împlinire a legilor ţării.
Potrivit articolului 130 alin.’„u” şi articolului 131 alin. „1” din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Noi, membrii Sfanţului Sinod
am procedat la examinarea şi cercetarea canonică a acestei alegeri în şedinţa noastră
din 12 septembrie 2007, şi găsind că alegerea s-a îndeplinit cu păzirea tuturor formelor
şi rânduielilor legale, am validat şi aprobat alegerea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Dr. Daniel CIOBOTEA în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Dobrogei şi Munteniei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Preşedinte al
Sfanţului nostru Sinod.
Ca urmare, astăzi, duminică, 30 septembrie 2007, după oficierea Sfintei
Liturghii în Catedrala Patriarhală, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, a Preşedintelui României, a reprezentanţilor înaltelor foruri şi
autorităţi de Stat, a delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe, ai celorlalte Biserici şi
organizaţii creştine mondiale, a celorlalte Biserici şi Culte din ţară, de faţă fiind
mulţi clerici şi credincioşi din Arhiepiscopia Bucureştilor şi din întreaga Biserică
Ortodoxă Română,
Noi, Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Bartolomeu, Mitropolitul Clujului,
Albei, Crişanei şi Maramureşului, Teofan, Mitropolitul Olteniei, Nicolae, Mitropolitul
Banatului, Petru, Mitropolitul Basarabiei, Serafim, Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe
Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord şi Iosif, Mitropolitul Mitropoliei
Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, săvârşind Doxologia
întronizării în Catedrala Patriarhală, înmânăm Prea Fericitului Părinte DANIEL, în
numele Sfântului Sinod, după rânduiala tradiţională, însemnele slujirii patriarhale:
Gramata Sinodală, mantia patriarhală, crucea şi engolpioanele patriarhale, camilafca
albă şi culionul alb cu cruce, precum şi câija arhipăstorească şi-l aşezăm potrivit
chemării şi vredniciei în tronul patriarhal.
Constatând dragostea de care se bucură în rândurile noastre, a clerului,
credincioşilor, monahilor şi monahiilor Bisericii Neamului nostru şi aprecierea din
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partea tuturor celor prezenţi, care prin aceasta dau mărturie de preţuirea de care se
bucură înlăuntrul şi în afara ţării, fiind încredinţaţi că Prea Fericirea^ a va şi mai
departe pildă de dragoste frăţească, de neobosită lucrare, bună înţelegere şi
înţelepciune părintească, spre a ne fi tuturor călăuză şi îndemn întru întărirea, ap rea
şi cinstirea tuturor învăţăturilor Sfintei Evanghelii, în duhul Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor
Părinţi şi al păcii între oameni şi popoare, îl recomandăm tuturor ce or m cinu
preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor drept-credincioşilor creştini in e
Dumnezeu-păzita Arhiepiscopie a Bucureştilor, Mitropolie a Munteniei şi o roşei şi
Patriarhie Română, pe Prea Fericitul Părinte Patriarh DANIEL, îndemnând pe toţi sărespecte şi să-l asculte cu toată supunerea, ca pe Chiriarhul legiuit al or şi ntais
or
al nostru, ca Patriarh şi Preşedinte al Sfântului Sinod, înţelegând şi noi să ne p ec ,
cu toată voia arătându-i în toate împrejurările cinstire şi ascultare, ca fraţi in
Domnul, dorindu-i să păstorească cu râvnă, blândeţe, dreptate şi iu ire e P®P®r»
stăruind cu răbdare şi înţelepciune, în lucrarea necontenită a propovăduim cuvan ui
lui Dumnezeu şi privind pururea la dreptarul şi plinitorul credinţei noastre, Domnul şi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, căruia I se cuvine toată mărirea,
cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Dată astăzi, duminică, 30 septembrie, anul mântuirii 2007.

A

„înnoirea Bisericii, bucurie şi responsabilitate”
Cuvânt rostit în Palatul Patriarhal, la întronizarea
Prea Fericitului Părinte Daniel - 30 septembrie 2007

Prea Fericite Părinte Patriarh Daniel,
Excelenţa Voastră
Domnule Preşedinte al României,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Stimaţi oaspeţi de peste hotare şi din ţară,
Iubiţi credincioşi,
în această aleasă şi sfântă zi am fost cu toţii martori ai întronizării celui de-al
şaselea Patriarh al BOR, în această catedrală venerabilă şi încărcată de istorie din
inima Bucureştiului. Este un eveniment duhovnicesc, liturgic şi canonic plin de
adânci şi multiple semnificaţii atât pentru ortodoxia românească, cât şi pentru cea
ecumenică. Cu adevărat aceste momente, care au devenit istorie, ne obligă la
reflecţie, deschizându-ne mintea şi inima pentru a putea înţelege lucrarea tainică a
Duhului Sfânt, care pretutindeni este „şi pe toate le plineşte”.
în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, întronizarea oricărui episcop, dar mai ales
a întâiului dintre episcopi, este o sărbătoare a înnoirii Bisericii înseşi. în acest sens
Sfânta Scriptură arată că Dumnezeu Creatorul, fiind prezent prin energiile Sale
divine în creaţia şi umanitatea Sa ca într-un templu sfânt, sfinţeşte şi înnoieşte toate,
cum se spune la proorocul Isaia: „înnoiţi-vă pentru Mine! Aşa zice Domnul Cel ce a
făcut cerul şi a pus în rănduială pământul... adunaţi-vâ şi veniţi laolaltă, sfătuiţi-vă
voi, cei mântuiţi dintre oameni! Eu sunt Dumnezeu şi afară de Mine nu este altul, un
Dumnezeu Drept şi Mântuitor! Intoarceţi-vă la Mine şi vă veţi mântui!” (Isaia 45,
16-22). Templul Cel Sfânt al lui Dumnezeu prin excelenţă este Biserica, trupul tainic
al Domnului, plinirea celui ce plineşte toate, unde Fiul lui Dumnezeu înomenit,
răstignit, înviat şi înălţat, este prezent văzut şi nevăzut, adică este împreună cu Tatăl
şi aici nevăzut împreună cu noi locuieşte. Totodată, El este Calea, Adevărul şi Viaţa
noastră, fiind prezent în mărturisirea dreptei credinţe, lucrător în Liturghia, Tainele
şi Cultul Bisericii, călăuzitor şi învăţător în ierarhia Bisericii. Unitatea inseparabilă a
acestor trei elemente se împlineşte în Mântuitorul Iisus Hristos, Care face din
Biserică realitatea, actualizată anticipat, a împărăţiei sale, în care se înnoiesc toate.
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în El şi prin El episcopii înconjuraţi de preoţi, diaconi şi popor, formează imaginea
împărăţiei lui Dumnezeu care înnoieşte lumea.
Mântuitorul Iisus Hristos ne-a descoperit taina comuniunii persoanelor treimice
şi ne-a arătat că unitatea este singura formă adevărată de vieţuire duhovnicească.
După această învăţătură au trăit Sfinţii Apostoli, pe care Domnul i-a ales şi aşezat ca
urmaşi ai Săi în lume, şi episcopii, din toate timpurile şi din toate locurile. In acest
sens, canonul 34 apostolic spune: „Episcopii fiecărui neam (ethnos) trebuie să-l
cunoască pe Primul (proton) dintre ei drept cap (kephalen), şi să nu facă nimic fără
voinţa (gnome) lui, dar nici acela să nu facă ceva fără voinţa (gnome) tuturor.
Fiindcă aşa va fi armonia aceleiaşi gândiri (homonoia) şi va fi slăvit DumnezeuTatăl prin Fiul în Duhul Sfânt”. Aşadar, Ortodoxia, ca adevărată Biserică a lui
Dumnezeu, este Biserica Sfintei Treimi, zidită pe taina unităţii celor Trei Persoane
într-o unică fiinţă. Această taină a comuniunii fundamentează unitatea şi
diversitatea, ierarhia şi libertatea, reflectându-se în toate nivelele de existenţă ale
Bisericii: local, regional şi universal. Astfel, în Biserica Ortodoxă, episcopi şi preoţi,
reprezentanţi ai principiului ierarhic, săvârşesc Liturghia şi celelalte slujiri
bisericeşti mereu cu poporul credincios şi pentru el. La rândul său, poporul lui
Dumnezeu primeşte această slujire dumnezeiască şi participă activ la viaţa Bisericii,
încadrând ierarhia în ampla comuniune a sobornicităţii - al doilea principiu
constitutiv al Bisericii Ortodoxe. Episcopii, deşi deplin egali şi autonomi în eparhiile
lor, sunt cuprinşi în comuniunea sinodalităţii - cel de-al treilea principiu constitutiv
de organizare a Bisericii Ortodoxe.
în sensul celor arătate, episcopii formează un corp ordonat având în frunte
drept cap un protos sau un primat, care în cadrul Bisericilor locale surori şi egale are
în frunte un primus inter pares pe Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Rolul
patriarhului este deci acela de a exprima şi exercita unitatea în comuniune frăţească a
unei Biserici locale, asigurând integrarea tuturor principiilor constitutive ale
poruncilor evanghelice în viaţa credincioşilor.
Iată, prin urmare, de ce evenimentul la care am participat, întronizarea
patriarhului nostru, are o semnficaţie eclesiologică şi reprezintă o înnoire a Bisericii
noastre în Iisus Hristos Domnul slavei. Prin acest act liturgic şi pe deplin canonic am
readus înaintea lumii conştiinţa realităţii noastre autocefale, aşezând în scaunul de
protos pe cel ce formează împreună cu noi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. Prin Părintele nostru Patriarh Daniel, Biserica Ortodoxă s-a reîntregit şi a
redevenit un corp unic, după trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire,
Patriarhul Teoctist. Azi, în frunte cu Patriarhul nostru în calitate de părinte, Sinodul
este o icoană a împărăţiei cerurilor. Dacă în Preasfânta Treime, Tatăl nu e niciodată
singur, ci împreună cu Fiul şi Sfântul Duh, aşa şi în Sinodul nostru, Patriarhul este
încadrat de dubla comuniune, sinodală a episcopilor şi sobornicească a întregului
popor al lui Dumnezeu. Aceasta e taina şi bucuria comuniunii în Biserica Ortodoxă cea a intercondiţionării şi dependenţei reciproce a tuturor de toţi, unde fiecare
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contează şi e de neînlocuit: nici ierarhi fără patriarh, nici patriarh fără sinod; nici
popor rară păstori, nici sinod şi patriarh fără poporul lui Dumnezeu.
Prea Fericirea Voastră,
Aţi devenit acum, prin voinţa lui Dumnezeu şi a întregii noastre Biserici,
patriarhul unui popor insuflat de Duhul Evangheliei lui Hristos. Poporul român,
această sinteză unică de latinitate orientală şi romanitate ortodoxă, este moştenitorul
vieţii creştine apostolice, martirice şi patristice. Atât limba, cât şi naţionalitatea lui sau înfiripat odată cu Biserica Ortodoxă, mama lui duhovnicească de milenii. Cu
toate că a trebuit să treacă prin suferinţele crucii, acest popor ortodox binecuvântat a
devenit, în timp. o Naţiune unită şi independentă cu o Biserică autocefală patriarhală
în comuniune frăţească cu celelalte Biserici Ortodoxe. Au fost decenii lungi şi pline
de suferinţe în care Biserica noastră s-a aflat împreună cu întregul popor sub valurile
unei terori istorice care părea fără sfârşit. Prin înţelepciunea şi prudenţă. Patriarhi de
fericită pomenire: Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin şi Teoctist au rezistat ca o
adevărată cetate zidită pe stâncă înfruntând fiecare valuri copleşitoare şi înscriind
fapte memorabile în istoria continuităţii poporului nostru.
Prin alegerea Prea Fericirii Voastre din 12 septembrie ierarhi şi reprezentanţi ai
poporului lui Dumnezeu V-a identificat prin lucrarea Duhul Sfânt să fiţi ales şi
pregătit pentru această misiune şi slujire.
Aceste puţine cuvinte, rostite în numele membrilor Sf. Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, se doresc să motiveze bucuria întregii Biserici, pentru această
alegere, dar şi să mulţumească Prea Sfintei Treimi pentru darul deosebit făcut
Bisericii noastre. Pregătirea teologică aleasă a Prea Fericirii Sale. începută la
Institutul Teologic din Sibiu a fost încununată cu un doctorat la Bucureşti şi cu altul
la Strasbourg. Astfel, discipolul părintelui Stăniloae s-a făcut. în 19S7 la Sihăstria
Neamţului, ucenicul duhovnicesc întru monahism al stareţului de sfântă pomenire
care a fost părintele Cleopa.
Personalitatea Prea Fericirii Sale s-a impus în activitatea didactică, ca profesor la
Geneva, Bucureşti şi Iaşi, cu o operă publicistică remarcabilă. Pentru vestirea
Cuvântului Adevărului, ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei, Prea Fericirea Sa a reactivat Facultatea de Teologie, a înfiinţat 5 Seminarii
Teologice, 2 Şcoli postliceale sanitare. Institutul Trinitas (cu editură, tipografie şi
radio). Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. NicoIae'\ Centrul de presă
„Lumina", Centrul Cultural-Pastoral „Sf Daniil Sihastru”, Durau, Academia
Ortodoxă „Sf loan de la Neamţ".
Teologia Dogmatică şi cea Liturgică au fost trăite prin lucrarea de sfinţire a
credincioşilor, pe care i-a legat de Hristos prin sfinţii a căror moaşte au fost venerate
alături de cele ale Cuvioasei maicii noastre Parascheva.
Filantropia creştină, ca slujire a aproapelui în suferinţă şi în nevoi, bazată pe
Filantropia divină, şi-a găsit împlinirea in activitatea Prea Fericirii Sale într-o seamă
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de instituţii, unităţi şi centre medicale, social-caritative şi cantine pentru săraci,
mijloace de mare importanţă în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii.
în acest moment liturgic înălţător, pregătit de Sf. Liturghie prin Jertfă
Euharistiei, când Prea Fericirea Voastră aţi fost investit cu demnitatea de Patriarh,
întâiul Păstor al Bisericii noastre, care implică multă jertfă, membrii Sf. Sinod Vă
asigurăm de înalta preţuire şi mai ales de împreuna noastră lucrare în cadrul
sinodalităţii Bisericii.
Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască Prea Fericirii Voastre sănătate şi
multă putere pentru a conduce corabia Bisericii pe calea mântuirii. Prin atribuţiile
speciale de Patriarh şi preşedinte al Sf. Sinod sunteţi chemat să vegheaţi continuu la
menţinerea unităţii şi comuniunii sinodale, la aplicarea unitară în cadrul Bisericii
noastre a Sfintelor Canoane şi a regulamentelor bisericeşti şi mai ales a principiilor
acriviei şi iconomiei bisericeşti. în consens sinodal, suntem în consecinţă, chemaţi să
dăm răspuns teologic şi canonic tuturor provocărilor lumii contemporane
secularizate.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul făcut Bisericii noastre, intrată astăzi pe o
nouă cale de înnoire în împlinirea chemării sale. Vă dorim din tot sufletul, Prea
Fericite Părinte Patriarh Daniel, să aveţi o păstorire rodnică şi binecuvântată la
cârma Bisericii Ortodoxe Române.
t Î.P.S. Laurenţiu
Arhiepiscopul Sibiului
Şi Mitropolitul Ardealului

Comuniune frăţească
în Biserică
*
şi misiune spirituală în societate
Cuvântul Prea Fericitului Părinte Daniel la întronizarea
ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române - 30 septembrie 2007

„Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale" {In 10, 11)
1. Vocaţia arhipăstorului în Biserică: responsabilitate şi dăruire de sine
pentru mântuirea celor păstoriţi de el.
Slujba de întronizare a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române are la bază
slujba de TE-DEUM care se săvârşeşte în ziua numelui Patriarhului şi a celorlalţi
ierarhi ai Bisericii noastre.
Textul Apostolului {Evrei 13, 17-21) şi textul Evangheliei (Ioan 10, 9-16) care
se citesc în timpul acestei slujbe scot în evidenţă adevărul că, în conştiinţa apostolică
a Bisericii şi în învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, slujirea de păstor de suflete
este în primul rând responsabilitate sfântă pentru mântuirea credincioşilor şi iubire
jertfelnică pentru ei. în acest sens, Sfanţul Apostol Pavel îndeamnă pe credincioşi
zicând: „fraţilor, ascultaţi pe conducătorii voştri şi vă supuneţi lor, fiindcă ei
priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seamă, ca să facă aceasta
cu bucurie, şi nu suspinând, căci aceasta nu v-arfi de folos" {Evrei 13, 17). Vedem
că ascultarea şi supunerea duhovnicească a credincioşilor faţă de păstorii lor
spirituali sunt strâns legate de privegherea şi responsabilitatea păstorilor pentru
mântuirea celor încredinţaţi lor spre a fi păstoriţi, adică a fi hrăniţi din cuvintele
Sfintei Scripturi, din Sfintele Taine ale Bisericii şi din lumina vieţii Sfinţilor lui
Dumnezeu.
In continuare, în aceeaşi epistolă către Evrei, Sfanţul Apostol Pavel cere
credincioşilor să se roage pentru el şi pentru ceilalţi păstori de suflete: „rugaţi-vă
pentru noi, căci* suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind ca întru toate cu
cinste^ să trăim {Evrei 13, 18). Acest îndemn apostolic a devenit practică a Bisericii
care în fiecare eparhie a ei se roagă la toate slujbele pentru arhipăstorul acesteia
cerând lui Dumnezeu „să-l dăruiască Sfintelor Sale Biserici în pace, întreg, cinstit,
drept învăţând cuvântul adevărului Său" {Sfânta Liturghie, pomenirea Chiriarhului
după cântarea Axionului). La rândul său, Sf. Apostol Pavel se roagă lui Dumnezeu
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pentru întărirea sau intensificarea vieţii spirituale a credincioşilor spre slava lui
Hristos, zicând: Dumnezeul păcii, Cel ce prin Sângele unui testament veşnic a
înviat din morţi pe Păstorul cel mare al oilor, pe Domnul nostru Iisus, să vă
întărească în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ceea ce este
bineplăcut în faţa Lui, prin Iisus Hristos, Căruia îi fie slava în vecii vecilor Amin."
(Evrei 13, 20-21)
Din lectura textului Apostolului se vede clar că toată lucrarea pastorală din
Biserică are ca scop întărirea vieţii spirituale şi săvârşirea faptelor bune spre slava
lui Hristos,,, Păstorul cel mare al oilor” cuvântătoare, Capul Bisericii şi Arhiereul
veşnic, Care a descoperit şi împărtăşeşte iubirea Preasfintei Treimi tuturor
oamenilor, pe măsura credinţei lor şi a dorinţei lor de-a dobândi viaţa veşnică.
Cât priveşte textul Evangheliei care se citeşte la întronizarea Patriarhului,
acesta ne învaţă că Domnul nostru Iisus Hristos este Păstorul cel Bun, deoarece El
Se dăruieşte pe Sine, pentru ca oile Sale „ viaţă să aibă, şi din belşug să aibă ” (Ioan
10, 10), adică viaţă veşnică sau fericire veşnică, după cum tâlcuiesc Sfinţii Părinţi ai
Bisericii (Sf. Chirii al Alexandriei).
Sf. Ioan Gură de Aur spune că, întrucât Hristos are grijă de mântuirea
oamenilor, Se numeşte pe Sine Păstor, iar când îi aduce pe oameni la Tatăl, Se
numeşte pe Sine uşă: „Eu sunt uşa; dacă va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi
va intra şi va ieşi şi păşune va afla. ” (Ioan 10, 9).
Tâlcuind cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos „Eu sunt uşa”, marele teolog
român Dumitru Stăniloae scrie: „Hristos se afirmă ca singura uşă a oilor
cuvântătoare spre Tatăl. Dar e şi singura uşă prin care Dumnezeu intră la oile
cuvântătoare. El e unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, pentru că e şi
Dumnezeu, şi om. (...) Hristos e uşă la Tatăl pentru toţi şi a Tatălui către toţi. Dar e
în mod special uşă a celor ce conduc pe oameni spre (Dumnezeu) Tatăl şi pe Tatăl,
sau pe Dumnezeu în general, spre oameni, adică (uşă) a păstorilor aleşi dintre
oameni ” . Apoi el mai precizează că Hristos este şi „ uşa prin care intră şi ies oile
înseşi. Prin umanitatea Lui intră oile cuvântătoare la Dumnezeu, aflând o păşune
spirituală. E uşor şi folositor a intra prin Hristos şi la Tatăl, dar şi a ieşi cineva din
sine spre semeni. Hristos este singura uşă prin care omul iese din închisoarea
egoismului şi omenescului închis în lume”2.
Sfinţii Părinţi ai Bisericii care au explicat Evanghelia după Ioan, în special
Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Chirii al Alexandriei, au remarcat că Păstorul cel bun se
deosebeşte atât de furii sau hoţii care intră în staulul oilor pentru a răpi, cât şi de cei
ce păstoresc doar pentru plată, arătând că scopul prim şi ultim al lucrării pastorale
nu trebuie să fie profitul personal, ci mântuirea credincioşilor, adică apărarea lor de

1 Vezi notele explicative 1311 şi 1312 la Comentariul Sfântului Chirii al Alexandriei la
Evanghelia după Ioan, Colecţia Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, nr. 41, Bucureşti, 2000, p. 702.
2 Idem, nota 1313, p. 704.
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cei ce răstălmăcesc dreapta credinţă şi sfâşie unitatea Bisericii, precum | i conducerea
credincioşilor pe calea unirii lor cu Hristos prin rugăciune şi fapte bune3.
Vorbind despre marea responsabilitate a păstorilor Bisericii, Sf. Ioan Gură de
Aur (| 407) zice: „Este o încercare mare păzirea Bisericii, o primejdie mare care
are nevoie de multă înţelepciune şi de un curaj ca cel despre care vorbeşte lisus
Hristos, acela ca să-şi dea viaţa pentru oile sale, ca niciodată să nu le părăsească,
ca să fie tare, ca să stea cu curaj în faţa lupului. In aceasta se deosebeşte păstorul
de mercenar. Acesta se îngrijeşte puţin de oile sale, şi nu veghează decât pentru
propriul său interes, dar celălalt se uită pe sine însuşi, şi veghează în mod unic
numai la mântuirea turmei sale”4. Iar Sf. Chirii al Alexandriei, vorbind despre
păstorul cel bun zice: „ Păstorul cu adevărat bun nu vine pentru nimic rău în staulul
oilor, urmărind mai degrabă folosul lor şi lucrând cu tărie ceea ce crede că le va fi
de mult folos ’ . Când distinge între păstorul plătit sau motivat doar de câştigul
imediat şi păstorul cel bun care lucrează pentru mântuire, Hristos - Domnul zice că
în caz de primejdie, când vede lupul venind, „ce/ plătit fuge pentru că este plătit şi
nu-l doare inima de oi” (Ioan 10, 9-16). Expresia „nu-l doare inima de oi” indică
faptul că, prin contrast, cea dintâi calitate a unui bun păstor de suflete este aceea de a
avea o inimă milostivă, care suferă pentru credincioşi, o inimă plină de iubire
jertfelnică pentru Biserică. Cu alte cuvinte, păstorul cel bun este un om care pune
mult suflet în tot ceea ce face pentru mântuirea sufletelor altora. însă această inimă
milostivă a păstorului de suflete se formează în primul rând prin permanentă
rugăciune către Hristos, Păstorul cel Bun, şi către toţi sfinţii Lui, mai ales către cei
ce au fost ei înşişi păstori de suflete, „mari dascăli ai lumii şi ierarhi”.
2. Comuniune şi conlucrare frăţească în viaţa Bisericii şi în misiunea socială.
In lumina celor arătate mai sus, înţelegem şi noi cât de mare şi sfântă este
responsabilitatea noastră de Părinte duhovnicesc şi arhipăstor al Bisericii Ortodoxe
Române. O sarcină grea purtată pe umeri slabi!
De aceea, toată nădejdea ne-o punem mai întâi în milostivirea Tatălui Ceresc,
în ajutorul lui Hristos Care ne întăreşte şi în dumnezeiescul har al Sfântului Duh „ce/
ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte”,
căutând ca învăţători şi rugători pentru noi pe Sfinţii Apostoli ai lui Hristos şi pe
Sfinţii Părinţi ai Bisericii, care mărturiseau că; „avem comoara aceasta (a harului)
în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu, şi nu
de la nof (2 Corinteni 4, 7).

3 Vezi Sf. Ioan Gură de Aur, Comentariu la Evanghelia după Ioan, Ed. Pelerinul Român, Oradea,
1980, omiliile 59 şi 60, pp. 290-305; Sf. Chirii al Alexandriei, op. cit., pp. 699-721.
4 Ibidem, Omilia 60,1, p. 296.
5 Sf. Chirii al Alexandriei, op. cit., p. 706.
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De asemenea, ne punem nădejdea în rugăciunile, sfatul bun şi ajutorul tuturor
fraţilor ierarhi din Sfântul Sinod, împreună-slujitori şi împreună-păstori cu noi în
Biserica lui Hristos din poporul român.
Totodată, cerem întregului cler, tuturor monahilor şi monahiilor, tuturor
credincioşilor şi credincioaselor Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din afara
graniţelor României să ne ajute în slujirea noastră cu rugăciunile lor şi cu fapta lor
cea bună, ca, împreună, să ne bucurăm cu toţii de binecuvântarea Preasfmtei Treimi
şi de lucrarea liturgică, pastorală şi misionară a Bisericii noastre.
Cea dintâi dorinţă şi cea dintâi datorie a noastră ca nou Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române constă în păstrarea, preţuirea şi cultivarea moştenirii spirituale
luminoase pe care ne-a lăsat-o fericitul întru pomenire Părintele nostru Patriarh
Teoctist, pildă de înţelepciune şi răbdare, de iubire frăţească faţă de toţi creştinii
ortodocşi, pildă de bunătate faţă de toţi creştinii, faţă de toţi oamenii credincioşi şi
faţă de toţi oamenii făcători de pace şi de bine.
în al doilea rând, datoria noastră constantă este promovarea comuniunii frăţeşti,
a iresponsabilităţii şi a conlucrării cu toţi ierarhii din Sfântul Sinod, pentru a păstra
şi apăra credinţa ortodoxă şi unitatea Bisericii noastre, precum şi de a găsi împreună cu
înalt Preasfinţiile şi Preasfinţiile lor, împreună cu clerul şi credincioşii mireni
ortodocşi, căi şi mijloace corespunzătoare pentru adâncirea şi îmbogăţirea vieţii
spirituale şi a lucrării misionare în parohiile, mănăstirile, şcolile teologie, instituţiile
culturale şi instituţiile social-caritative ale Bisericii noastre, pe baza experienţei de
până acum şi potrivit noilor provocări care vin din partea societăţii contemporane din
ce în ce mai secularizate. Această societate - adesea, mai mult indiferentă decât
necredincioasă - are nevoie de Biserică, întrucât are nevoie de vindecare şi de
comuniune spirituală, tocmai pentru că identifică libertatea persoanei cu
individualismul egoist şi cu posesia lucrurilor limitate şi trecătoare; ori, viaţa
omenească nu se poate construi temeinic şi constant pe vidul spiritual al uitării de
Dumnezeu şi de vocaţia cerească sau transcendentă a persoanei umane.
Foarte repede se constată că deficitul de transcendenţă din viaţa individului
produce deficit de umanitate (omenie) în viaţa socială. Fără perspectivă spirituală
sau metafizică, viaţa umană se reduce repede la „matematică”: număr de indivizi
robotizaţi şi cantităţi de produse finite, pentru scopuri bine definite, dar într-o lume
închisă în sine, autosuficientă.
O altă dorinţă a noastră, care devine o datorie, este intensificarea misiunii
spirituale a Bisericii în societate, dincolo de zidurile locaşurilor de cult, prin
intermediul a două reţele bisericeşti ortodoxe la nivel naţional şi anume: radio şi
televiziune, precum şi un cotidian al Bisericii. Experienţa acumulată în acest sens de
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, precum şi de alte mitropolii sau eparhii din
Biserica noastră, ne dă speranţă că ceea ce este necesar poate deveni posibil prin
coresponsabilitate şi conlucrare frăţească, precum şi prin bunăvoinţa persoanelor şi
instituţiilor care vor să ajute Biserica, pentru ca ea să contribuie la rândul său şi mai
mult la viaţa spirituală şi socială a ţării noastre.
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3. Recunoştinţă pentru încrederea acordată şi dorinţă de dialog şi cooperare,
în încheiere, dorim să mulţumim tuturor ierarhilor Sfanţului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi membrilor Colegiului Electoral Bisericesc, pentru încrederea
acordată şi chemarea adresată nouă de a sluji, cu râvnă şi înţelepciune, Biserica
Ortodoxă Română în noua responsabilitate de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, aşa
cum se spune în Gramata Sfântului Sinod pentru întronizarea Patriarhului.
Mulţumim tuturor celor ce ne-au adresat felicitări fie din ţară, fie din
străinătate, în nume personal sau în numele unor Biserici şi organizaţii creştine, în
numele altor culte religioase, în numele unor instituţii de Stat, organizaţii şi asociaţii.
De asemenea, mulţumim călduros tuturor delegaţilor oficiali din România şi din
străinătate care sunt prezenţi acum la momentul întronizării noastre ca Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, arătând astfel preţuirea şi prietenia lor faţă de Biserica
Ortodoxă Română.
In mod deosebit, mulţumim tuturor instituţiilor de Stat, cu prioritate
Preşedintelui şi Guvernului României, pentru ajutorul acordat în organizarea acestui
eveniment, având speranţa şi convingerea că Biserica Ortodoxă Română, împreună
cu alte culte religioase din România, va continua să contribuie la îmbogăţirea vieţii
spirituale, culturale şi sociale a românilor din ţară şi din străinătate, într-o vreme în
care România a devenit şi Stat membru al Uniunii Europene.
Nu uităm faptul că mai toţi credincioşii români migranţi au nevoie de mai mult
sprijin pastoral şi material, pentru a-şi păstra identitatea şi demnitatea, dar şi pentru a
coopera mai bine în domeniul social cu credincioşii altor Biserici şi cu cetăţenii
ţărilor unde se află temporar la muncă sau stabiliţi definitiv.
Sperăm că dialogul, cooperarea şi respectul reciproc în raport cu alte Biserici şi
cu alte culte religioase vor continua, acordând însă o atenţie deosebită păstrării
dreptei credinţe şi tuturor valorilor tradiţionale ale Ortodoxiei. în acest sens, le
mulţumim şi tuturor celor ce veghează cu multă râvnă ca Biserica Ortodoxă să nu-şi
piardă identitatea de credinţă şi viaţa spirituală, când dialoghează sau cooperează cu
alte Biserici creştine.
Noi avem dorinţa şi datoria să rămânem statornici în unitatea dreptei credinţe,
în acelaşi timp, considerăm că dragostea faţă de Ortodoxie nu trebuie exprimată doar
în atitudini defensive şi în temeri excesive, ci mai ales în faptele lucrării pastorale şi
misionare concrete, după modelul Sfinţilor Apostoli, pe care Hristos-Domnul Cel
răstignit şi înviat nu i-a lăsat încuiaţi de teamă într-o casă din Ierusalim, ci i-a trimis
la propovăduire sau misiune în toată lumea păgână din vremea lor.
în orice caz, mulţumim şi celor ce ne încurajează şi celor ce ne critică, dacă
totul este spre folosul mântuirii credincioşilor şi spre binele Bisericii. Când greşim,
trebuie să ne pocăim, să cerem iertare şi să ne îndreptăm, iar când facem binele,
rugăm să fim ajutaţi şi mai mult, cu fapta, tot spre binele vieţii şi lucrării Bisericii.
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Rugăm pe Tatăl nostru din ceruri, pe „Părintele luminilor de la Care vine toată
darea cea bună şi tot darul" (Iacob 1, 17) să ne binecuvânteze şi să ne ajute pe toţi,
cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, ca să săvârşim binele în orice timp şi în
orice loc, spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.
t DANIEL
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei
Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

V. ACTUALITATEA ECUMENICĂ

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Eminenţei
Sale, Cardinalul dr. Christoph Schonborn

Eveniment academic şi ecumenic deopotrivă
Luni, 29 octombrie 2007, începând cu orele 10,00, în Aula „Mitropolit Ioan
Meţianu” a Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, s-a derulat ceremoni
alul acordării titlului de Doctor Honoris Causa, de către Rectorul şi Senatul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la propunerea înalt Prea Sfinţitului dr.
Laurenţiu Streza, arhiepiscopul Sibiului şi mitropolitul Ardealului, şi a Consiliului
profesoral al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, Excelenţei Sale, Cardinalul dr.
Christoph von Schonborn, Primatul Bisericii Romano-Catolice din Austria.
Ilustrul prelat s-a remarcat ca un erudit teolog, un slujitor de vocaţie la sfanţul
altar, un ecumenist cu o largă deschidere de conlucrare interconfesională şi
interreligioasă, un autor al unui număr impresionant de volume şi studii de
actualitate teologică.
Meritele sale de excepţie în planul domeniilor de activitate menţionate i-au fost
răsplătite cu titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor universităţi,
precum: Universitatea din Praga (1999), Universitatea din Bucureşti (2000), Tulane
University New Orleans (2001) şi Franciscan University Steubenville (2002). S-a
adăugat, cu ziua de 29 octombrie a.c., şi titlul acordat de „Univesitas de Luciano
Blaga nominata Cibiniensis”.
în numele Rectorului Universităţii sibiene, diploma de Doctor Honoris Causa ia fost înmânată ilustrului oaspete de către Dl. prof. univ. dr. Ioan Dan Popescu,
prorectorul Universităţii, care a citit, în limba latină, actul solemn de acordare a
titlului.
A fost prezentă la ceremonial şi Doamna prof. univ. dr. Mioara Boncuţ,
prorector, precum şi alţi membri ai Senatului Universităţii „Lucian Blaga”.
Din partea Prefecturii judeţene Sibiu a fost prezent Domnul prefect Ion Ariton;
din partea Primăriei municipiului Sibiu a participat Dl. viceprimar Eugen Mitea, iar
Consiliul Judeţean Sibiu a fost reprezentat de Dl. Iordan Nicola, secretar al judeţului.
Ceremonia a fost onorată de prezenţa Excelenţei Dale D-lui dr. Martin
Eichtinger ambasador al Republicii Austria la Bucureşti, a Excelenţei Sale
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Domnului dr. Jean Pierre Rollin, Consul al Germaniei la Sibiu, a Prea Sfinţitului
Florentin Crihălmeanu, al Episcopiei Române Unite Cluj-Gherla, a Domnului prof.
univ. dr. Hans Klein, episcop vicar al Episcopiei Evanghelice Luterane C.A. din
Sibiu, a altor reprezentanţi ai unor comunităţi eclesiale din Sibiu.
Au fost prezenţi, in corpore, profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie
„Andrei Şaguna” din Sibiu.
Decanul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, pr. prof. dr. Dorin Zosim
Oancea a rostit îndătinata „Laudatio”.
Cel onorat cu titlul de Doctor Hororis Causa a rostit apoi o conferinţă intitulată
„Hristos- Cel mai frumos dintre oameni”, conferinţă pe care o publicăm în paginile
acestui număr al „Telegrafului Român”.
înalt Prea Sfinţitul dr. Laurenţiu Streza, arhiepiscopul Sibiului şi mitropolitul
Ardealului a omagiat, în final, personalitatea înaltei feţe bisericeşti din Austria,
Excelenţa Sa Cardinalul Christoph von Schonbom. I-a acordat de asemenea medalia
comemorativă a centenarului catedralei mitropolitane. Totodată, I.P.S. Sa i-a
prezentat şi mesajul scris de felicitare al Preşedinţiei României.
Domnul prof. univ. dr. Sorin Dumitrescu, directorul „Fundaţiei Anastasia” din
Bucureşti a prezentat volumul „Soffonie al Ierusalimului. Viaţa monahală şi
mărturisirea doctrinară” semnat de Cardinalul dr. Christoph von Schonbom şi apărut
în traducere românească, cu binecuvântarea I.P.S dr. Laurenţiu Streza, în Editura
Anastasia, Bucureşti 2007.
Un cuvânt de salut din partea Ambasadei Austriei la Bucureşti a rostit şi
Excelenţa sa dl. ambasador dr. Martin Eichtinger.
înalt Prea Sfinţitul dr. Laurenţiu Streza a oferit la reşedinţa mitropolitană o
recepţie în onoarea Excelenţei Sale Cardinalul dr. Christoph Schonbom.
Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru ABRUD AN

Laudatio
Eminenţei Sale Cardinalul Dr. Christoph Schonbom
Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu are astăzi deosebita onoare de a acorda titlul de doctor honoris
causa Eminenţei sale, Cardinalului Dr. Christoph Schonbom, afirmându-şi astfel în
chip plenar tradiţionala ei vocaţie ecumenică. Este un eveniment de o deosebită
importanţă, atât datorită personalităţii marelui ierarh al Bisericii Romano-Catolice,
cât şi datorită contextului şi împrejurărilor în care acesta se petrece, Sibiul fiind în
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anul 2007 capitala culturală a Europei şi gazda celei de a treia Adunări ecumenice a
Bisericilor europene.
Cardinalul Dr. Christoph Schonbom s-a născut în Boemia, la 22 ianuarie 1945,
însă copilăria şi-a petrecut-o în Austria, unde se refugiase familia. Intrat în Ordinul
dominican, a studiat teologie, filozofie şi psihologie la şcolile Ordinului din
Walberberg, lângă Bonn, apoi la Centrul de la Saulchoir (Paris), Universitatea din
Viena, din nou la Paris ca student al celebrelor şcoli Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Sorbonne şi Institute Catholique. La 27 decembrie 1970 a fost hirotonit preot
de cardinalul Franz Konig. După studii doctorale la Institute Catholique din Paris şi
la Regensburg, aici ca eminent discipol al lui Joseph Ratzinger, actualul papă
Benedict al XVI-lea, a obţinut în 1974 titlul de doctor în teologie la Paris, la acelaşi
Institute Catholique, cu disertaţia: „Icoana lui Hristos”, primul rod al profundelor
sale studii privind creştinismul răsăritean.
între 1973 şi 1975 a fost duhovnic al Universităţii din Graz din Austria, iar din
1975 până în 1991 profesor de Teologie dogmatică la Universitatea din Fribourg,
Elveţia, devenind specialistul universităţii pentru teologia părinţilor de limbă greacă
şi teologia Bisericii Ortodoxe.
Calităţile remarcabile, cunoştinţele sale profunde de teologie patristică l-au
recomandat ca membru al unor importante comisii teologice ale Bisericii Catolice.
Astfel, din 1981 a fost desemnat ca membru în Comisia internaţională teologică a
Vaticanului, din 1984 a fost numit de către Cardinalul Dr. F. Konig membru în
Consiliul de conducere al Fundaţiei „Pro Oriente”, iar din 1987 a fost numit secretar
în Comisia de redactare finală a Catehismului catolic.
La 11 iunie 1991 este numit episcop titular de Sutri şi episcop-vicar pentru
ştiinţă, artă şi cultură al Arhiepiscopiei vieneze, pentru ca patru ani mai târziu să fie
numit Arhiepiscop-adjuvant al primei dioceze austriece. La 14 decembrie 1995,
Christoph Schonbom este ridicat la rangul de Arhiepiscop al Vienei. în 1998 i se
acordă titlul de „Mitropolit” al provinciei eclesiale Viena, iar la 28 februarie 1998,
Papa Ioan Paul al II-lea îi conferă suprema demnitate de Cardinal al Bisericii
Romano-Catolice.
Evocând în acest moment solemn personalitatea Eminenţei Sale, îl omagiem:
1. în primul rând, pe marele ierarh al Bisericii, care a adus în lumea romanocatolică un suflu nou, afirmând cu tărie că Biserica trebuie să fie una misionară, să
dea mărturie în mod public despre adevărul Evangheliei lui Hristos. Expresie a
acestei atitudini angajate este programul de pastoraţie urbană „Stadtmission”,
elaborat împreună cu arhiepiscopii de Paris, Bruxelles, Lisabona şi Budapesta.
Pentru membrii Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” el este interesant nu doar
prin actualitatea lui generală, ci şi prin faptul că ne aduce aminte de preocupările
unui fost profesor al ei în această direcţie, de pe vremea când Biserica Ortodoxă
Română se confrunta cu probleme în mare măsură similare.
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Programul „Stadtmission” abordează fără reţineri şi dezbate prin publicaţii şi
apariţii în mass-media toate problemele majore cu care se confruntă societatea
europeană contemporană.
întrebări importante precum: „Ce rol joacă Biserica în noua Uniune
Europeană?”, „Unde şi cum se poate întâlni ştiinţa Biologiei cu Etica?”, „Ce viitor
are Biserica într-o societate secularizată?” îşi găsesc răspunsul într-o serie de scrieri
recente precum: Ziel oder Zufall? Schopfung und Evolution aus der Sicht eines
vernunftigen Glaubens, Freiburg im Breisgau 2007 (Scop sau întâmplare? Creaţie şi
evoluţie din perspectiva unei credinţe autentice raţionale); Schopfung und Evolution.
Eine Tagung mit Papst Benedikt XVI, Augsburg 2007; Ich nenne Euch Freunde.
Handschriftliche Gedanken zu den Evangelien; Jesus, Arzt der Kranken. Gedanken
zum Evangelium im Lukasjahr; Duell und Duett. Gesprăch uber Gott und die Welt,
Seht, Gottes Sohn! Gedanken zum Evangelium im Markusjahr, Wien 2005; Jesus
nachfolgen im Alltag. Impulse zur Vertiefung des Glaubens, Freiburg, 2004; Wovon
w/r leben konnen. Das Geheimnis der Eucharistie, Freiburg, 2004. Această simplă
enumerare este o mărturie vie a angajării misionare exemplare a cardinalului
Christoph Schonbom.
în egală măsură ar putea fi amintite şi Catehezele radiofonice din anul 20052006, cu tema generală „Creaţie şi evoluţie”, sau articolul publicat în „The New
York Times” în iulie 2005 sub titlul „Finding design in nature”, care a declanşat o
largă dezbatere în mass media.
2. îl omagiem astăzi, în al doilea rând, pe marele ecumenist, demn urmaş al
marelui promotor al ecumenismului care a fost, decenii de-a rândul, Cardinalul
Franz Konig, care l-a şi hirotonit ca preot şi căruia i-a urmat mai târziu la
conducerea Bisericii Romano-Catolice din Austria şi a Fundaţiei „Pro Oriente”.
Eminenţa Sa continuă linia ecumenică a Cardinalului Konig, însă în cadrele noi ale
epocii actuale, în care Uniunea Europeană a ajuns să înglobeze şi alte state
majoritar ortodoxe.
De fapt legăturile Eminenţei sale cu lumea ortodoxă, cu România şi în special
cu Sibiul au o istorie îndelungată şi plină de roade. Ca profesor la Fribourg,
cardinalul Christoph Schonbom a sprijinit pe toţi studenţii şi doctoranzii români,
bursieri în Elveţia. De acest sprijin s-a bucurat şi actualul mitropolit al Ardealului,
IPS Dr. Laurenţiu Streza, care i-a fost student la Fribourg în anul universitar 19821983, precum şi Pr. Prof. Vasile Răducă, traducătorul cărţii: Icoana lui Hristos, (Ed.
Anastasia, 1996).
O sinceră şi caldă prietenie l-a legat pe Eminenţa sa şi de Părintele Ion Bria,
director în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, unul din promotorii ecumenismului în
Biserica Ortodoxă Română şi, în ultimii ani de viaţă, profesor la Facultatea noastră.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel Ciobotea, el însuşi fost profesor la Bossey între
anii 1980-1990, este un apropiat colaborator al Eminenţei Sale la foarte multe
acţiuni ecumenice şi pastorale.
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La fel ca şi în Elveţia, odată ajuns arhiepiscop al Vienei, Eminenţa Sa a acordat
o atenţie deosebită dialogului ecumenic şi colaborării cu credincioşii români din
capitala Austriei păstoriţi de Părintele Profesor Dr. Nicolae Dura, fost cadru didactic
al Facultăţii noastre.
Definitor pentru demersul ecumenic al Cardinalului Schonbom este accentul
pus pe rugăciune ca factor activ al apropierii dintre creştinii cu apartenenţă
confesională diferită. In sensul acesta sublinia Eminenţa Sa, într-un studiu despre
Fundaţia „Pro Oriente” (Theologisch-praktische Quartalschrift, 3/1998, p. 247-254),
importanţa hotărâtoare pe care o are rugăciunea pentru lucrarea de redescoperire a
unităţii creştinilor. Convingerea dânsului este că rugăciunea unora pentru alţii, dar şi
rugăciunea împreună a fraţilor creştini poate să contribuie la depăşirea separărilor şi
a neînţelegerilor dintre ei.
Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” este deosebit de sensibilă faţă de
lucrarea ecumenică a cardinalului Schonbom, al cărui prim angajament universitar a
fost tocmai în cadrul Universităţii din Graz, în strânsă legătură cu Facultatea de
Teologie Catolică de acolo, care este partener al Facultăţii noastre încă din anul
1997.
3. Toată activitatea pastoral-misionară şi ecumenică amintită aici nu ar fi avut
anvergura pe care o cunoaştem fără un extrem de solid temei teologic. Facultatea de
Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” îl omagiază, în al treilea rând, pe marele
teolog, marele profesor de teologie Christoph Schonbom, care şi-a pus întreaga
ştiinţă teologică în slujba Bisericii, a lumii contemporane. Spiritualitatea personală
bazată pe slujire şi rugăciune, reflexia profundă asupra dogmelor credinţei creştine,
deschiderea ecumenică reprezintă principalele coordonate ale operei teologice pe
care a creat-o profesorul Christoph Schonbom, cărora episcopul şi arhiepiscopul le-a
adăugat bogata sa lucrare pastorală, preocuparea pentru misiunea Bisericii. Iată doar
câteva titluri:
Sophrone de Jerusalem. Vie monastique et confession dogmatique, Paris 1972;
L’Icone du Christ. Fondaments theologiques, Fribourg 1976, tradusă de Pr. Dr. V.
Răducă şi publ. la Ed. Anastasia 1996 în rom. şi în germană la Viena 1998; Maximus
Confessor, Fribourg 1982 (Maxim Mărturisitorul); Das Geheimnis des
Menschwerdung, Mainz 1983 (Taina întrupării Fiului lui Dumnezeu). Einheit im
Glauben, Einsiedeln 1984 (Unitatea in credinţă); Existenz im Ubergang, Einsiedeln
1987 (Existenţa în trecere); Weihnachten, Mythos wird Wirklichkeit, Einsiedeln 1992
(Crăciun - mitul devine realitate). Zur kirchlichen Erbsiindenlehre, Einsiedeln 1994
(învăţătura bisericească despre păcatul strămoşesc); Herzstucke unseres Glaubens,
Wien 1994 (Părţi esenţiale ale credinţei noastre); Quellen unseres Glaubens, Wien
1996 (Izvoarele credinţei noastre); Leben fur die Kirche. Die Fastenexerzitien des
Papstes, Fribourg 1997 (Viaţă pentru Biserică); Wăhle das Leben, Wien 1998
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(Alege viaţa); Die Menschen, die Kirche, das Land, Wien 1998 (Oamenii, Biserica,
Ţara, tradus şi publicat şi în româneşte, Ed. Anastasia 2000).
Această simplă înşiruire arată cu limpezime că actualul Arhiepiscop al Vienei
este unul din teologii de marcă ai Bisericii Romano-Catolice, care a sintetizat în
opera sa gândirea teologică a marilor Părinţi ai Apusului şi ai Răsăritului, urmând
direcţia deschisă de mentorii săi: francezul Yves Congar, elveţianul Hans Urs von
Balthasar şi de germanul Joseph Ratzinger, actualul papă Benedict al XVI-lea. Am
amintit deja faptul că Eminenţa Sa, Cardinalul Christoph Schonbom a fost numit în
multe comisii de specialitate ale Bisericii Catolice, ceea ce spune multe despre
fineţea şi subtilitatea gândirii sale teologice, puternic ancorată în propria tradiţie, dar
deschisă pentru înţelegerea, receptarea şi asimilarea teologiei ortodoxe.
în urmă cu doi ani Facultatea noastră a organizat Congresul Facultăţilor de
Teologie Ortodoxă din România, la Mănăstirea Sâmbăta. Cu această ocazie a
prezentat în referatul principal al Congresului punctul ei de vedere referitor la rolul
facultăţii de teologie în viaţa Bisericii. Se sublinia acolo necesitatea de a realiza un
act teologic ancorat în problemele vieţii şi răspunzând interogaţiilor pe care ni le
adresează epoca în care trăim. Suntem extrem de bucuroşi să găsim o deplină
concordanţă a acestui punct de vedere cu activitatea teologică a Cardinalului
Christoph Schonbom. în viziunea sa actul teologic adânceşte învăţătura de credinţă a
Bisericii, dar nu doar ca temă de cercetare, ci mai cu seamă pentru a răspunde unor
necesităţi pastorale, misionare şi ecumenice ale timpului. Aceasta îl fereşte de orice
ariditate a teoreticului şi îl plasează acolo de unde a izvorât întotdeauna teologia
autentică: în mijlocul vieţii. Teologia apare la Cardinalul Schonbom ca expresie
nemijlocită a existenţei creştine concrete. Elocvente sunt în această privinţă
dezbaterile pe care le-a iniţiat în problema evoluţionismului, coloratura lor
apologetică, menită să transmită adevăruri de credinţă esenţiale într-un limbaj
adecvat unor nivele de înţelegere extrem de diferite. Cunoscut iniţial ca dogmatist şi
specialist în problemele Răsăritului Ortodox, Eminenţa Sa se dovedeşte un important
apologet al creştinismului şi transmiţător al universului ideatic creştin unei lumi care
pare să se fi îndepărtat de aceste temeiuri esenţiale ale vieţii.
Pr. Prof. Univ. Dr. Dorin Zosim OANCEA

Hristos - cel mai frumos dintre oameni
Conferinţă cu prilejul decernării titlului Doctor honoris causa
de către Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu
Eminenţă, Excelenţe, Domnule Rector, Domnilor Decani, dragi Profesori şi
Studenţi, Fraţi şi Surori în Jisus Hristos!
Ca să exprim mulţumirile mele pentru cinstea pe care mi-o acordă
Universitatea d-voastră aş vrea să reiau o temă pe care o îndrăgim împreună: cea a
Icoanei.
încep această mică meditaţie cu o privire asupra sărbătorii înălţării. „Bărbaţilor
din Galileea” care nu îşi pot desprinde privirea de la norul care L-a luat pe Iisus,
îngerii le spun: „Acest Iisus care S-a înălţat de la voi, Acelaşi va şi veni, precum Laţi văzut mergând la cer” (Fapte 1,11).
în urmă cu mai bine de 30 de ani - cât de repede trece timpul şi cât de scurtă
este viaţa! - notam în cartea mea „ Icoana lui Hristos” privitor la acest cuvânt al
îngerilor: „ Această promisiune a reîntoarcerii Aceluiaşi Iisus, în acelaşi mod,
încredinţează Bisericii grija de a păstra vie amintirea Sfintei Sale Feţe, a chipului
Celui care, de atunci, mijloceşte pentru noi la Tatăl Său şi Tatăl nostru. Această
promisiune o îndeamnă să-şi mărturisească credinţa în venirea de pe urmă a
Domnului. Or, icoana este această mărturisire. Ea este piesa de legătură între
întrupare şi Eshatologie, deoarece mărturiseşte adevărul ambelor. Mărturisind în
acelaşi timp identitatea lui Iisus din Nazaret, Cuvântul întrupat, şi pe cea a
Domnului său care va veni din nou să judece viii şi morţii, icoana are locul ei în
inima mărturisirii de credinţă a Bisericii. Ea este un rezumat al mărturisirii
creştine” (Icoana lui Hristos, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996).
Icoana lui Hristos: pentru mulţi creştini, tradiţia răsăriteană a picturii şi
spiritualităţii icoanei a devenit un punct de întrunire, un punct de întâlnire pentru toţi
creştinii. Icoana este cvasi omniprezentă în Biserica Orientului şi cea a Occidentului.
Limbajul, simbolica şi strălucirea ei par să sensibilizeze inimile multora dintre
contemporanii noştri. Ne-am întrebat deseori de ce, în zilele noastre, arta icoanei a
putut dobândi acest statut de exprimare privilegiată, cvasi universală, a credinţei
creştine.
E posibil să intervină aici un aspect de „modă” (pe care anumiţi ortodocşi îl
reproşează creştinilor din Occident, având impresia că tradiţia lor răsăriteană este
„utilizată” în mod abuziv de către occidentali). Eu consider că avem de-a face cu
ceva mult mai profund. Sensusfldei recunoaşte în tradiţia iconică a Orientului un fel
de exprimare „canonică” a credinţei noastre, o exprimare ce depăşeşte modele şi
* Cuvântare rostită în data de 29 oct. 2007 de Eminenţa Sa Cardinalul Dr. Christoph Schonbom, la
ceremonialul de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa, în aula „Ioan Meţianu” a Facultăţii de
Teologie .Andrei Şaguna” din Sibiu.
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fluctuaţiile limbajului artistic creştin. Icoana nu este a-temporală, ci cunoaşte variaţii
stilistice, şcoli, „coloraţii culturale”; ea nu este statică şi imobilă, aşa cum adesea i sa reproşat. Care este aşadar secretul atracţiei ei, cheia înţelegerii misterului ei şi
raţiunea marii ei stabilităţi de exprimare?
Cred că raţiunea ei ultimă este Taina lui Hristos însuşi, Cuvântul întrupat,
Dumnezeu înomenit, devenit „circumscriptibil”, după cum le place s-o afirme sfinţii
apărători ai icoanelor, Sfanţul Teodor Studitul şi Sfanţul Nichifor al
Constantinopolului. Dincolo de toate influenţele culturale, de legăturile cu tradiţiile
iconografice precreştine, dincolo de toate variaţiile artistice există un fond comun, o
sursă unică a artei icoanei: este taina Sfintei Feţe a lui Hristos Iisus.
Este acest chip unic, este Acest Iisus pe care Apostolii L-au cunoscut, cu care
au mâncat şi au băut, pe care L-au văzut transfigurat şi batjocorit, strălucind de slava
dumnezeiască a Taborului, biciuit şi încununat cu spini. Acest chip unic, al lui Iisus,
fiul Măriei, Fiul lui Dumnezeu, s-a întipărit în memoria lui Petru. Este privirea Celui
pe Care Petru tocmai îl renegase şi pe care nimic din lume nu a reuşit s-o şteargă din
mintea şi inima lui.
Acest Iisus reprezintă fundamentul icoanei, al fidelităţii ei (pe care unii o acuză
de imobilism), al atracţiei ei neschimbate. Tocmai pentru că este icoana lui Hristos,
ea atrage. Tocmai pentru că vrem sâ-L vedem pe Hristos, icoana ne vorbeşte. Tocmai
pentru că cei credincioşi (şi deseori chiar necredincioşii) pot spune privind o icoană
a lui Hristos: „Este Iisus!”, icoana le cuvântă. în arta icoanei nu contează atât
calitatea artistică, deşi este importantă şi demnă de luat în seamă din moment ce
constituie o adevărată meditaţie pentru întâlnirea cu Hristos, nu contează deci
înălţimea operei de artă, ci puterea prezenţei lui Hristos însuşi.
Nu intru aici în dezbaterile asupra esteticii icoanelor, asupra aspectului pur
artistic. Există în acest sens studii savante de calitate. Vă atrag însă atenţia asupra
unui fapt uimitor care m-a surprins în timp ce studiam literatura controversei
iconoclaste a secolelor VIII şi IX, apriga luptă pentru sau împotriva sfintelor imagini
în creştinism. în toată această literatură n-am găsit urmă de dezbatere estetică.
Chestiunea frumuseţii sfintelor imagini nu interesează practic. Eu cel puţin nu am
găsit nimic în acest sens (cf. Icoana lui Hristos. Fundamente teologice, Paris, 2003,
235). Am oferit o primă explicaţie în Icoana lui Hristos: „ Suntem de părere că
această absenţă a consideraţiilor estetice se explică prin faptul că, şi de o parte şi de
cealaltă, nu s-a pus nici un moment la îndoială legitimitatea artei ca atare.
Dezbaterea iconoclasmului se baza doar pe extinderea artei dincolo de domeniul
profan, în domeniul sacru” (ibidem). Iconoclaştii admiteau arta, ca şi Islamul, dar
aceasta trebuia să se limiteze strict la domeniul profan. Iconoclasmul era, într-o
oarecare măsură, o secularizare radicală a artei, o desacralizare a activităţii artistice,
redusă la decorul pur, la ornamentul vieţii profane. Dincolo de această respingere a
oricărui caracter sacru al artei există însă mai mult decât o secularizare a activităţii
artistice. Există o anumită concepţie a ceea ce înseamnă „creştin” şi, prin urmare, a
ceea ce este Taina lui Hristos. Este semnificativ în această privinţă să constatăm că
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orice dezbatere pentru a justifica arta creştină, imaginile sacre ale lui Hristos şi ale
Sfinţilor, s-a învârtit în jurul Tainei lui Hristos.
Am fost surprins, studiind controversa asupra icoanelor, de limpezimea cu care
apărătorii acestora nu au văzut în această dezbatere o chestiune de estetică, ci înainte
de toate hristologică. Părinţii celui de-al Il-lea Sinod de la Niceea (787) erau pe
deplin conştienţi de aceasta. Pentru ei, afirmarea legitimităţii icoanei lui Hristos era
ca o pecete pusă pe mărturisirea dumnezeirii Sale (Niceea I) şi a divino-umanităţii
Sale (Calcedon). Biserica Ortodoxă sărbătoreşte biruinţa definitivă a apărătorilor
icoanelor în 843 ca fiind „triumful Ortodoxiei”, celebrat liturgic în fiecare an în
prima duminică din Postul Mare.
Icoana lui Hristos - rezumat al credinţei creştine! Afirmaţie ce poate părea
exagerată. Privind însă mai de aproape nu este deloc aşa. Permiteţi-mi să vă spun pe
scurt de ce, şi aceasta în două etape.
1. O nouă privire
La finalul cercetării mele privind fundamentele teologice ale icoanei lui
Hristos, am tras concluzia următoare: „Există o corelaţie între viziunea tainei
divino-umane a lui Hristos şi concepţia artei. într-adevăr, întruparea nu a
transformat numai cunoaşterea lui Dumnezeu, ci a schimbat deopotrivă privirea
omului asupra lumii, asupra lui însuşi şi asupra activităţilor lui în lume. De atunci,
activitatea creatoare a artiştilor nu avea cum să nu fie impresionată, transformată
de atracţia tainei întrupării. Dacă Hristos a venit pentru a reînnoi omul în
întregime, pentru a-1 recrea după acest chip al cărui model este El-însuşi, nu se
cădea oare ca privirea, sensibilitatea, creativitatea artiştilor să fie şi ele recreate
după chipul Celui „pentru care toate au fost create”? Văzut în această lumină,
efortul pentru a cantona arta în profan apare drept o criză profundă a viziunii
teocentrice a lumii şi a omului” (op. cit., 236).
Există o posibilitate de verificare a acestei teze, care este de o actualitate
crescândă: raportul Islamului cu arta sacră. Nu sunt nicidecum specialist în materie,
dar am încredere în studii competente. Dacă Islamul respinge, în general, imaginea
antropomorfică şi nu lasă loc decât ornamentului şi mai ales scrisului, acest lucru nu
este înainte de toate rezultatul unei teorii artistice şi estetice, ci consecinţa directă a
viziunii sale despre Dumnezeul unic care nu are, în această lume, nici o asemănare,
pe care nimic nu-L poate reprezenta, închipui, şi chiar, într-un anumit mod,
simboliza. Am fost uluit, în timpul călătoriei mele prin Iran (2001), cu câtă insistenţă
mi s-a explicat că nu trebuie să vorbesc de om-chip al lui Dumnezeu. Ceea ce pentru
credinţa iudeo-creştină constituie o evidenţă, confirmată cu putere de taina
întrupării, şi anume că omul este cu adevărat ad imaginem et similitudinem
Creatorului Său, Islamul neagă cu fermitate. Dumnezeu este unic şi fără asemănare:
La Surat al-Tawhîd (Cor. CXII) pronunţat zilnic de fiecare musulman, conţine
următoarea mărturisire: „ El este Dumnezeu, Unul, El este Dumnezeu, Unicul, nu a
născut, nu a fost născut. El nu are nici o asemănare” (mai exact „nici o adecvare”).
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Prin urmare nu există nici o reprezentare a lui Dumnezeu în lume. Aniconismul
Islamului nu este mai întâi o teorie estetică. Este o consecinţă a religiei islamice a
unui Dumnezeu pe care nimic nu-L poate reprezenta. Doar lumina, în moschee,
mihrăb-ul, ar fi, după cunoscători, o evocare metaforică a divinului. Or lumina nu
are nici formă nici chip (cf. Assadullah Souren Melikian-Chirvani, L’Islam, le Verbe
et l’image, in F. Boespflug - N. Lossky ed. Nicee II 787-1987. Douze siecles
d’images religieuses, Paris, 1987, 89-117).
Lucrurile stau altfel în credinţa creştină. Deoarece Creatorul vorbeşte prin
făptura Sa, urmele divinului sunt realmente „lizibile”, deşi nu fără dificultate,
îndeosebi omul, veritabil loco-tenent al lui Dumnezeu în creaţie, este după chipul lui
Dumnezeu. Lucrarea Sa vorbeşte despre El şi mai ales omul. Interdicţia chipului în
Vechiul Legământ are un sens mai mult pedagogic decât ontologic. Pentru că inima
omului este o fabrică de idoli, trebuia extirpată orice tentaţie de idolatrie. In mod
fundamental însă Dumnezeu Se face cunoscut prin lucrările Sale. Iată uşa de intrare
a artei sacre.
Taina divino-umană a lui Hristos aprofundează această ordine a creaţiei,
conferindu-i statura definitivă. Există negreşit un chip omenesc care este „icoana lui
Dumnezeu celui nevăzut” (Col. 1,15). Deoarece Cuvântul S-a făcut trup, deoarece
Hristos, de condiţie divină, a luat condiţia robului a cărui umanitate concretă Şi-a
împropriat-o, realităţile umane, lucrurile acestei lumi au devenit locuri ale prezenţei
Sale, capabile de a fi expresia Sa, urma Sa, limbajul Său.
Pentru mine, tablourile lui Carravaggio sunt o manifestare excepţională a
acestui fundament „divino-uman” al artei care s-a dezvoltat pe solul creştin. La
madonna dei pellegrini a lui S. Agostino din Roma constituie pentru mine un
exemplu impresionant. Pelerini îngenunchiaţi, cu picioarele goale (şi pline de praf)
în faţa acestei matroane ce poartă un copil deja prea mare pentru a mai fi ţinut în
braţe: totul exprimă un realism „carnal” (ar spune Charles Peguy) ce ar putea şoca
(şi care a şocat) ca fiind lipsit de sens şi de dimensiune sacră. Dar tocmai realismul
întrupării permite apropierea Sfanţului, a lui Hristos şi a Maicii Sale de această
formă atât de apropiată de pământ.
Credinţa creştină în întrupare stă la originea unei arte care se apleacă cu
deosebită atenţie asupra lucrurilor terestre. îndrăznesc să cred că marea dezvoltare a
artei, sacre şi profane, pe meleagurile creştinătăţii se inspiră înainte de toate (fără a
nega alte surse) din acest Da unic adresat pământului, adică din întruparea Fiului lui
Dumnezeu. Acest Da către concret, către materie, către lumea văzută se află la
rădăcina acestei creativităţi explozive cunoscute de arta din Occident. Consimt
bucuros la aprofundarea acestei teze, pentru că se merită.
2. Hristos este Frumuseţea
îndrăznesc să merg puţin mai departe. Cunoaştem învăţătura clasică despre
valorile „transcendentale , adevărul, binele, frumosul. Toate aceste atribute nu sunt
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exterioare lui Dumnezeu, ci sunt Dumnezeu însuşi. El este Adevărul şi Binele, El
este Iubire, El este Frumuseţe. Adevăr şi Bunătate, Iubire şi Frumuseţe sunt, cum
spun scolasticii, convertibile şi coincid cu Fiinţa însăşi a lui Dumnezeu.
Orice frumuseţe creată este o participare la frumuseţea infinită a fiinţei lui
Dumnezeu. Dacă este adevărat, trebuie să facem un pas în plus şi să spunem că,
luând trup, Cuvântul a „întrupat” bunătatea şi iubirea, adevărul şi frumuseţea infinită
a lui Dumnezeu. Hristos este „cel mai frumos dintre fiii oamenilor” nu din pricina
calităţilor lui estetice particulare, ci pentru că este frumuseţea întrupată a lui
Dumnezeu. întreaga Sa fiinţă este iubire şi adevăr, bunătate şi frumuseţe.
Dacă este deci adevărat că Hristos poate spune despre Sine: „Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa”, pe bună dreptate poate spune şi „Eu sunt Frumuseţea”. Hristos
poate spune despre El-însuşi ceea ce singur Dumnezeu poate spune: „Eu sunt”.
Fiinţa, Adevărul şi Binele sunt, conform termenului scolastic, „convertibile”. Dacă
Hristos este Adevărul şi Bunătatea, El este totodată strălucirea lor: Frumuseţea'.
Splendor Veritatis, Splendor Boni!
Pentru a rezuma cel de-al doilea pas al micii noastre reflecţii voi spune, variind o
afirmaţie a Sfântului Irineu: „Hristos, venind, a adus cu Sine toată noutatea”, că: „Hristos,
prin întruparea Sa, a adus cu Sine toată Frumuseţea". El este măsura frumuseţii, El aduce,
odată cu venirea Sa, o nouă privire asupra frumuseţii. El este, aşadar, „canonul frumuseţii”.
Nu a restabilit doar frumuseţea originară a creaţiei pierdute şi profanate de păcat şi de rău,
ci a adus, în propria Sa persoană, izvorul înti'egiifrumuseţi. Din el se pogoară asupra lumii
apele vii ale frumuseţii. Şi toate frumuseţile lumii, fie ele frumuseţi ale naturii, ale virtuţii
sau ale artei, sunt străluciri ale Frumuseţii Sale.
„Eşti cel mai frumos dintre oameni”, acest adevăr întâlnit în psalmul
împărătesc şi citit ca o prevestire a lui Hristos, nu vrea să spună că Iisus ar fi, în
funcţie de criterii prestabilite de către o estetică mondenă, cel mai desăvârşit model
de frumuseţe. „Tu eşti izvorul întregii frumuseţi omeneşti”. întru Tine ni se
revelează ce este frumuseţea şi de la Tine primim privirea pentru a o vedea, criteriile
pentru a o discerne şi forţa pentru a o imita şi a o răspândi.
3. Hristos ne atrage după Sine pe drumul Frumuseţii Sale
Trebuie dar să-L privim şi să-L contemplăm pe Hristos, izvorul Frumuseţii
dumnezeieşti, la care accedem graţie întrupării Sale.
îmi permit să vă propun o convingere care este o intuiţie ce se verifică în mii
de moduri: „Acolo unde este Hristos, acolo este Frumuseţea’’. Acolo unde inimile,
minţile şi vieţile se deschid lui Hristos, acolo ecluzele frumuseţii se deschid şi se
revarsă din abundenţă ca nişte valuri însufleţitoare asupra unei lumi înjosite prin
păcat, desfigurate de urâţenia răului.
De 2000 de ani se verifică faptul că seminţele de frumuseţe pe care le seamănă
Hristos cresc şi rodesc.
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Mai întâi ne vom îndrepta atenţia spre cel mai frumos fruct al Frumuseţii lui
Hristos: Sfinţenia. Nu există o evidenţă a Adevărului şi a Bunătăţii divino-umane a
lui Hristos mai puternică decât această cale lactee, decât acest nor luminos al
sfinţilor fără de număr pe care Hristos i-a purtat pe urmele Sale. Nu există nimic mai
frumos pe lume decât Sfinţenia. Despre sfinţi se poate spune ceea ce Epistola către
Evrei spune despre Hristos: ei sunt „strălucirea slavei Lui” (Evr. 1, 3). Cred că sunt
suficiente aceste afirmaţii pentru a ceda în faţa evidenţei.
In mai multe rânduri Papa Benedict al XVI-lea, prieten şi cunoscător al tradiţiei
franciscane, a atras atenţia asupra acestui fapt impresionant: Poverello din Assisi,
căutând doar să-i urmeze lui Hristos cel sărac şi umilit, a provocat nu numai o mare
mişcare spirituală în Biserică. El a creat de asemenea o dâră luminoasă de frumuseţe
artistică. Gioto, Cimabue, de pildă, figurează ca o veritabilă explozie de creativitate
artistică ce constituie, până în zilele noastre, una dintre cele mai însemnate comori
artistice ale Europei şi chiar ale lumii. Hristos, rodind prin Duhul Său atâta sfinţenie,
este totodată sursa vie a frumuseţii artistice. Cum putem închide ochii în faţa acestei
evidenţe? Iar dacă din lumea întreagă vin oameni pentru a admira frumuseţile
mănăstirilor ortodoxe din România, se impune din nou aceeaşi evidenţă.
în piesa sa „Fratello del Nostro Dio” despre Sfanţul Frate Albert, Karol
Wojtila, veneratul papă Jean-Paul II, vorbeşte despre „această altă frumuseţe, cea a
milostivirii”. Cum să nu vedem această evidenţă, şi anume că Hristos a dăruit lumii
„această altă frumuseţe, cea a milostivirii”? Ce ar fi lumea noastră fără realitatea
milostivirii? Pentru că toţi trăim din ea, conştient sau inconştient, riscăm să nu mai
vedem în ce măsură frumuseţea milostivirii, ce emană din acest focar inepuizabil de
iubire care este inima lui Iisus, luminează în lumea noastră dură şi inumană.
Consider suficientă indicarea celor trei căi luminoase ale frumuseţii lui Hristos:
Sfinţenia, arta care este inspirată de ea şi milostivirea care străluceşte din ea.
Pentru a încheia, vă propun mai întâi un text din Sfântul Augustin, comentând
Psalmul 44 (45), versetul 3: „Eşti frumos, eşti cel mai frumos dintre fiii oamenilor”.
Există şi alte pasaje pe care le-am putea cita, îndeosebi acest text foarte penetrant din
comentariul Sfântului Augustin la prima epistolă a Sfântului Ioan, vorbind despre două
texte biblice aparent contradictorii, cel al Psalmului 44 (45), pe care tocmai l-am citat, şi
textul despre Robul care „nu avea frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi
nici o înfăţişare ca să ne fie drag; obiect de dispreţ, părăsit de oameni, om al durerilor..
(Is. 53, 2-3). Ar mai fi multe alte texte ale Sfinţilor Părinţi referitoare la contrastul dintre
aceste două profeţii, dar vom cita pe cel din Enairationes in Ps 44 al Sfântului Augustin
(v. „Les plus belles homelies de S. Augustin sur Ies Psaumes”, Paris, 1942):
Este momentul să ne reamintim această proorocire: Iată Mirele însuşi ni se
înfăţişează: să-L iubim, s^u, rnai degrabă, să nu-L iubim dacă aflăm întru El urâţenie.
Câtă urâţenie a găsit însă^ în noi! Şi totuşi El ne-a iubit! Dacă îl vom afla urât, să nu îi
acordăm iubirea noastră. Intr-adevăr, chiar atunci când s-a îmbrăcat cu trupul nostru şi se
spunea despre El. „L-am văzut, şi nu avea nici chip nici frumuseţe” (Îs. 53, 2), chiar
atunci, dacă vrei să ţu seama de milostivirea care L-a făcut să Se întrupeze, este frumos.
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Profetul însă vorbea în numele iudeilor, când spunea: „L-am văzut, şi nu avea nici chip
nici frumuseţe”. De ce? Deoarece ei nu au înţeles nimic despre El. Dar cei care au înţeles
sensul acestui cuvânt: „Şi Cuvântul trup S-a făcut” (In. 1, 14) găsesc pretutindeni o mare
frumuseţe. „ Iar mie, spune Sfântul Pavel, să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos”. Să nu roşeşti când e vorba de crucea Lui ar fi prea
puţin, căci trebuie, mai mult, să te lauzi cu ea! De unde această constatare că nu avea nici
chip nici frumuseţe? „Pentru că fapta lui Dumnezeu socotită de către oameni nebunie
este mai înţeleaptă decât înţelepciunea lor, iar ceea ce se pare slăbiciune a lui Dumnezeu
este mai puternică decât tăria oamenilor!” (I Cor. 1, 23-25). Pentru noi cei care credem,
totdeauna Mirele trebuie să ne apară frumos. Frumos în calitatea Lui de Dumnezeu, fiind
„Cuvântul lui Dumnezeu”; frumos în sânul Fecioarei din care, fără să renunţe la
dumnezeire, a luat firea umană; frumos ca şi prunc, căci, atunci când sugea la pieptul
Maicii Sale, când era purtat în braţe, cerurile au grăit, îngerii au cântat imnuri de laudă, o
stea i-a călăuzit magii, fiind slăvit în ieslea animalelor! Aşadar, El este frumos şi în cer şi
pe pământ; frumos în minunile Sale şi frumos sub loviturile de bici; frumos când îi invita
pe oameni la viaţă şi frumos când era dispreţuit prin moarte; frumos când îşi dădea
duhul, frumos pe lemnul crucii, frumos în mormânt, frumos înviat şi frumos în cer.
înţelegeţi deci cântarea pe care o auziţi, iar neputinţa trupului să nu vă întoarcă privirea
de la strălucirea frumuseţii lui Hristos. Suprema şi adevărata frumuseţe este dreptatea; nu
poţi vedea frumuseţe unde este nedreptate. Fiinţa desăvârşit dreaptă este desăvârşit
frumoasă. Să vină dar şi să se facă văzută de ochii sufletului vostru!
Este frumos ceea ce este al lui Hristos: astfel putem rezuma acest text al
Sfanţului Augustin. Este frumos pentru că este despre Hristos. Pentru că totul în El
răspândeşte dreptatea, milostivirea, iubirea.
Cum să evidenţiem mai mult această afirmaţie? Oare Sfântul Padre Pio
însemnat cu stigmatele lui Hristos (t 1968) era frumos? Fără îndoială că nu, după
criteriile lumii; neîndoielnic da din perspectiva frumuseţii lui Hristos. Sorin
Dumitrescu, un prieten drag, un artist distins (şi un editor curajos), pictor de icoane
contemporane, a publicat un calendar cu douăsprezece fotografii ale marilor
duhovnici ortodocşi români. Frumuseţea acestor chipuri îmbătrânite, cu riduri
profunde, este o dovadă manifestă a ceea ce este frumuseţea lui Hristos.
Aş putea înmulţi exemplele şi dumneavoastră de asemenea.
Da, Hristos este prezent, întreaga Lui frumuseţe este ascunsă sub vălul
semnelor umile ale tainelor Sale; ascuns sub povara slăbiciunilor noastre păcătoase,
dar realmente de faţă. De noi ţine să purcedem în căutarea Lui, să săpăm pentru a
afla izvorul viu în deşerturile vremurilor noastre. Permiteţi-mi să parafrazez un
cuvânt al Domnului: Nu spuneţi: este aici sau este acolo. Frumuseţea Mea este în
mijlocul vostru!
Traducere
Asist. univ. Drd. Maria-Otilia OPREA

Al III-lea Congres Interbalcanic
2-6 Decembrie 2007, Voios (Grecia)
Al III-lea Congres Interbalcanic
cu tema: „Tinerii-Balcanii-Cultura”*
în perioada 2-6 decembrie 2007 s-a desfăşurat la Voios (Grecia), cu
binecuvântarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, cel de Al III-lea Congres
Interbalcanic, cu tema: „Tinerii-Balcanii-Cultura”. Evenimentul a fost organizat de
către Mitropolia de Dimitriada şi Almiros, în colaborare cu Secretariatul General de
Stat Noua Generaţie - Institutul Tineretului şi Institutul Internaţional de Colaborare
Interbalcanică „Riga Velestinlis”.
Chiar dacă evenimentul din acest an nu s-a bucurat de amploarea celui de anul
trecut, a fost evidentă reprezentarea aproape a tuturor Bisericilor Ortodoxe din
Balcani, prin preoţi, profesori de teologie, studenţi teologi şi tineri implicaţi activ în
viaţa pastoral-misionară a Bisericilor lor.
în avanpremiera deschiderii lucrărilor Congresului, pe data de 2 decembrie a
avut loc inaugurarea expoziţiei de pictură religioasă interbalcanică în clădirea
Giorgio de Chirico a municipalităţii din Voios.
în după-masa zilei de 3 decembrie a avut loc deschiderea propriu-zisă a
Congresului, în cadrul Centrului de Conferinţe Thessalia al Mitropoliei de
Dimitriada şi Almiros, odată cu oficierea slujbei de Te-Deum de către înalt Prea
Sfinţitul Părinte Ignatie, mitropolitul locului. A urmat citirea mesajelor de către
reprezentanţii Patriarhiei Sârbe, Patriarhiei Române şi a Mitropoliei Moldovei (a
eparhiei conduse de către înalt Prea Sfinţitul Părinte Vladimir, aflată sub jurisdicţia
Patriarhiei Moscovei). Mesajul Prea Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a fost citit de către pr. prof. dr. Ioan Chivu, mesaj în cadrul
căruia mitropolia gazdă era felicitată pentru iniţiativa ei deja consacrată în susţinerea
dialogului şi a conlucrării dintre Bisericile Ortodoxe din Balcani, subliniindu-se
totodată necesitatea unei cât mai sincere şi intense conlucrări pe viitor a ierarhilor,
profesorilor de teologie, studenţilor şi tinerilor în întâmpinarea diverselor probleme
cu care spaţiul balcanic se confruntă.
A urmat mesajul d-lui Gheorghe Surlas, vicepreşedintele Parlamentului elen şi
preşedintele Institutului Internaţional de Colaborare Interbalcanică „Riga
Velestinlis , al d-lui Pandelis Sklias, secretarul general al Secretariatului General de
* Din
* ?** fVeniment au P^icipat Pr. Conf. Dr. Constantin
Necula, Lect. Dr. Ciprian Streza, Pr. °rd. Cristian Almăjan, Pr. Petru Madina ca şi un grup de patru
studente din cadrul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.
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Stat Noua Generaţie, al d-lui Apostolos Papatolias, prefectul Magnesiei (judeţul a
cărui capitală este Voiosul), al d-lui Alekos Vulgaris, primarul Voiosului şi în final,
mesajul de deschidere al lucrărilor rostit de către înalt Prea Sfinţitul Părinte Ignatie,
Mitropolit de Dimitriada şi Almiros.
Dintre referatele susţinute în zilele de 4 şi 5 decembrie menţionez pe cel al dlui Gheorghe Surlas, cu titlul: „Cultură şi politică în Balcani. Discursul lui Riga
Fereu astăzi”; al d-lui dr. Gheorghe Bambiniotis, renumitul lingvist şi profesor al
Universităţii din Atena şi preşedinte al Fundaţiei Culturale Elene, care a prezentat
multiplele activităţi pe care Fundaţia Culturală Elenă le susţine astăzi în Balcani şi
nu numai; al d-lui Constantin Lulis, preşedintele Asociaţiei „Societăţilor Lulis”, cu
tema: „Fenomenul dezvoltării de afaceri în Balcani şi respectul culturii locale”; al dlui Dr. Ştefan Toma, cu tema: „Biserica - factor de formare a moştenirii culturale a
statelor balcanice”, referat în cadrul căruia a fost prezentat şi rolul Bisericii
Ortodoxe Române ca promotoare a culturii bisericeşti în Balcani; al d-lui Dr.
Michail Daradur, rectorul Universităţii de Stat din Komrat, centrul administrativ al
regiunii autonome Găgăuzia, din cadrul Republicii Moldova şi al d-lui Dimitri
Dimcioglo, ziarist, corespondent al Trustului Rus de Ştiri R.I.A. Novosti, cu tema:
„Religie şi identitate etnică în republica Moldova. Situaţia regiunii autonome
Găgăuzia”. Şi nu în cele din urmă, menţionăm referatul d-lui Dr. Constantin Zorbas,
teolog şi sociolog, directorul general al Departamentului pentru fenomene sociale al
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, cu tema: „Dimensiunea religioasă a
dialogului intercultural în organismele instituţionale europene” etc.
Cel de Al IlI-lea Congres Interbalcanic de la Voios s-a încheiat odată cu
participarea celor prezenţi la Vecernia Praznicului Sfântului Ierarh Nicolae,
ocrotitorul Voiosului, în catedrala mitropolitană din localitate, la Liturghia
Praznicului, ca şi la impunătorul pelerinaj ce s-a desfăşurat pe străzile Voiosului,
până la ţărmul Mării Egee, cu racla ce conţine o parte din osemintele Sf. Ierarh
Nicolae, ca şi cu icoana făcătoare de minuni a Sf. Ierarh Nicolae, icoană adăpostită
în catedrala mitropolitană.
Faptul inedit al acestui congres l-a constituit prezenţa unei delegaţii găgăuze,
populaţie foarte puţin cunoscută în spaţiul balcanic. Am avut astfel, cu toţii, ocazia
să aflăm mai multe despre găgăuzi, creştini ortodocşi de limbă turcă, înzestraţi cu o
cultură balcanică. Prezenţi în cronicile istorice de la începutul sec. XIX, când
majoritatea dintre ei se deplasează din zona de răsărit a Balcanilor spre zone aflate
astăzi în republica Moldova şi în Ucraina, se crede că provin din populaţia greacă
turcită în perioada „Turcocraţiei”.
Dincolo de schimbul de idei care a avut loc cu membrii delegaţiei găgăuze,
dialogul care a existat între diferitele delegaţii prezente la acest congres a dus la
evidenţierea anumitor concluzii, dintre care menţionăm: faptul că Ortodoxia
constituie în Balcani atât factor de identitate spirituală, cât ş, culturală; diversitatea
naţională a popoarelor balcanice permite exper.erea unei unităţi ,n diversitate atât
din punct de vedere spiritual, cât şi cultural, pe fundamentul aceleiaşi moşteniri
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bizantine; diversităţile de orice tip (etnice, spirituale, culturale) trebuie să constituie
factor de echilibru, de conlucrare şi îmbogăţire reciprocă, şi nu de conflict;
recunoaşterea faptului că în Balcani cultura s-a format în Biserică şi a fost răspândită
prin Biserică; necesitatea unei cât mai strânse colaborări între Bisericile Ortodoxe
din Balcani în vederea unei mărturii ortodoxe dinamice în spaţiul balcanic şi
european al zilelor noastre.
Alăturându-se celor prezenţi la Congres în data de 5 decembrie, mitropolitul
Pahomie de Vranje, unul dintre cei mai activi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, a
accentuat necesitatea unei cât mai autentice trăiri a Ortodoxiei de către ortodocşi şi
importanţa pe care exemplul personal al trăirii liturgice a fiecăruia dintre noi o poate
avea în societatea în care trăim, la locul de muncă, în familie, în dialogul cu ceilalţi
etc. Acest aspect a fost subliniat de altfel, şi de către Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza în
mesajul trimis Congresului de la Voios, atunci când referindu-se la contextul unei
pseudo-umanizări la care este supus spaţiul balcanic, afirma: „Creştinismul ortodox
din Balcani trebuie să ofere lumii modeme soluţia întoarcerii la Hristos prin
redescoperirea şi repunerea în valoare a posibilităţii şi necesităţii îndumnezeirii
omului în şi prin Biserică”.
în finalul acestei succinte prezentări se impune o constatare: recunoaşterea
Voiosului drept unul dintre cele mai active centre ale dialogului intercultural şi
religios din Balcani, graţie moştenirii lăsate aici de către arhiepiscopul Hristodulos,
actualul întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Greciei, şi a fructificării acestei
moşteniri de către înalt Prea Sfinţitul Părinte Ignatie, succesorul Prea Fericirii Sale
în slujirea de mitropolit de Dimitriada şi Almiros.
Dr. Ştefan TOMA

Culturile naţionale ale popoarelor din Balcani
şi deschiderea lor spre Hristos*
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit Ignatie, înalt Prea Sfinţiile şi Prea
Sfinţiile Voastre, Prea Cucerniciile şi Prea Cuvioşiile Voastre, Stimaţi Invitaţi,
Prin intermediul acestui mesaj dorim să vă transmitem mulţumirea noastră pentru
invitaţia pe care ne-aţi adresat-o, de a participa la cel de Al IlI-lea Congres Interbalcanic,
cu tema: „Tinerii, Cultura, Balcanii , ce se desfăşoară între 2-6 decembrie a c. la Voios,
O localitate ce-şi conturează, tot mai deplin, de la an la an, marea sa însemnătate de
centru balcanic activ al dialogului intercultural şi religios. Prin rânduiala lui Dumnezeu,

ja stKsssasst?- ** * ««—.
2007, Voios (Grecia).

, cu prilejul
cu tema. „Tinerii-Balcanii-Cultura", 2-6 decembrie
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anul acesta nu pot participa la lucrările acestei importante manifestări ortodoxe fiind
invitat de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscop al Constantinopolului şi
Patriarh Ecumenic, la Constantinopol, la sărbătoarea Sf. Apostol Andrei, ocrotitorul
întregii Ortodoxii. Astfel, nu am posibilitatea de a fi de faţă, dar duhovniceşte
împărtăşesc cu dumneavoastră bucuria acestei importante manifestări organizate sub
înaltul patronaj al Mitropoliei de Dimitriada şi Almiros din Voios.
încă din dezbaterile noastre de anul trecut s-a reliefat fondul cultural comun care,
asemeni unei pânze freatice, ne hrăneşte culturile naţionale, conţinutul mărturiei
noastre vizând mereu vestirea Evangheliei poporului lui Dumnezeu, pe limba şi în
limitele culturii sale. Dimensiunea fundamentală a vieţii în Hristos pe care o propune
Ortodoxia culturii poate fi concentrată în cele şase frumuseţi ale Ortodoxiei, aşa cum
le consemna, cu puţin în urmă, actualul Patriarh al României, Prea Fericitul Părinte
Daniel: frumuseţea temeliilor solide, frumuseţea fidelităţii neîntrerupte, frumuseţea
iubirii faţă de Sfânta Treime, frumuseţea iubirii faţă de smerenia divină, frumuseţea
celebrării prezenţei lui Hristos în Liturghie, frumuseţea pasiunii pentru sfinţenie.
Balcanii sunt priviţi de către cancelariile europene ca o zonă a corupţiei şi
coruptibilităţii. Şocul intervine pentru Europa atunci când, propunându-şi să ne
crească europeni cu mentalităţi noi, remarcă rezistenţa mentală şi religioasă la falsele
modele de cultură. Şi trebuie afirmat aici acest adevăr: sursa rezistenţei la acest fals
umanism este cultura Bisericii, izvorâtă din cultul liturgic care descoperă taina
prezenţei lui Dumnezeu în viaţa umană.
Cum poate şi cum trebuie să reacţioneze astăzi Biserica în acest context de
pseudo-umanizare la care este supusă moştenirea balcanică? Răspunsul este simplu:
creştinismul ortodox din Balcani trebuie să ofere lumii modeme soluţia întoarcerii la
Hristos prin redescoperirea şi repunerea în valoare a posibilităţii şi necesităţii
îndumnezeirii omului în şi prin Biserică.
Doar prin această deschidere spre Hristos, culturile naţionale ale popoarelor din
Balcani, au putut asuma trecutul grandios al culturii preclasice, elenice şi traco-gete,
bizantine şi post-bizantine, paleoslave şi slave într-o sinteză amplă, imposibil de
identificat în oricare alta dintre sintezele culturale ale lumii modeme (fie sud sau
nord americană, fie inter-religioasă). Şi aceasta, deoarece, factorul decisiv al acestei
sinteze n-a fost cultura propriu-zisă cât sintetizatorul, creuzetul în care a avut loc
reacţia constitutivă şi care este Biserica Ortodoxă.
Temele de discuţie sunt ample şi ne bucurăm nespus de cadrul generos şi
ospitalier în care ele vor fi dezbătute. în acest sens, dorim să transmitem
călduroasele noastre felicitări prietenului şi apropiatului nostru colaborator, înalt
Prea Sfinţitului Părinte Ignatie, mitropolitul Dimitriadei, pentru iniţiativele inspirate
de Dumnezeu de a întări legăturile dintre creştinii din Balcani şi urăm mult succes
tuturor participărilor la lucrările prezentului simpozion.
t Î.P.S. Dr. LAURENŢIU STREZA
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
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Biserica - factor de formare a moştenirii culturale a statelor balcanice.
Biserica Ortodoxă Română - promotoare a culturii bisericeşti în Balcani.
Istoria primelor secole creştine ne arată că Biserica a folosit tot ceea ce a putut
să-i fie util din cultura clasică romană şi greacă. Mitologia acesteia s-a transformat,
după cum observăm în arta catacombelor creştine, în sursă de simboluri cu conţinut
creştin. La fel putem spune şi referitor la filosofie, care graţie abilităţii Sfinţilor
Părinţi ai Bisericii a ajuns să slujească teologia.
Marile personalităţi ale Bisericii au fost oameni dotaţi cu cea mai înaltă cultură
a vremii lor. Aflat în faţa atenienilor, cărora le predica în Areopag despre faptul că
cu toţii îi aparţinem lui Hristos, spunând „căci al Lui neam suntem” (Fapte 17, 28),
Apostolul Pavel foloseşte o frază din poetul grec Arătos (305-245 î.Hr.). La fel, când
îi mustră pe cretani (777 1, 12), o face cu cuvintele lui Epimenide (sec. VI î.Hr.), iar
atunci când spune „tovărăşiile rele strică obiceiurile bune” (I Cor 15, 33), el nu face
altceva decât să-l citeze pe scriitorul Menandru (342-290 î.Hr.).
Atitudinea primelor veacuri creştine faţă de cultura profană a fost una selectivă,
folosind din domeniul literaturii, filosofiei, artei etc., tot ceea ce i-a putut întări
mesajul şi contactul cu lumea primelor veacuri creştine, după cuvântul Sfântului
Grigorie Teologul, care afirma că „din cultura profană, noi am păstrat ceea ce duce
la căutarea şi contemplarea adevărului”1.
în Balcani, Biserica Ortodoxă constituie un element de identitate spirituală şi
conştiinţă culturală de sine odată cu biruinţa creştinismului". în acelaşi timp, însă,
odată cu propagarea credinţei ortodoxe, Bisericile din spaţiul balcanic au primit şi
elemente culturale. Patriarhia Ecumenică, în contrast cu romano-catolicismul, a
respectat specificul etnic şi cultural ale popoarelor cu care a interacţionat. Nu a
introdus în mod forţat folosirea limbii greceşti, în timp ce a contribuit la emanciparea
şi progresul lor. Slavii, care nu dispuneau de o limbă scrisă înainte de încreştinarea lor
şi în consecinţă de istorie scrisă, literatură şi legi scrise, au reuşit să înveţe scrisul şi
cititul numai prin folosirea limbii bisericeşti slave, a slavei vechi, mama tuturor
limbilor slave, pe care au pus-o în practică misionarii greci Chirii şi MetodieJ.

* Referat susţinut în limba greacă cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul
Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, în data de 4 decembrie 2007, în cadrul celui de Al Ill-lea Simpozion
Inter-balcanic de la Voios (Grecia), cu tema: „Tinerii, cultura şi Balcanii”, (2-6 decembrie 2007).
Mulţumesc pr. prof. dr. Mircea Păcurariu pentru sugestiile acordate în redactarea prezentului referat.
1 Aoyoţ MT' Eig xov Meyav BacriAaov, emcncnov Kaiaapcîag Kanna.boK.iac;,
e7UTâ<j>io<;, P.G. 36, col. 502.
' MixarţA. f. Tpixou, H OpdoâoQt] Etadtjoia ara Bahcăvia arjfiepa, EkSooeu; Tâpnoq, KaiEpivTţ,
2003, p. 9.
3 Ibidem, p. 11.
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Dacă „istoria poporului român nu cunoaşte un specific etnic separat de
Ortodoxie”4, la fel putem spune despre aproape toate popoarele balcanice. în acest
sens, Ortodoxia în Balcani nu cunoaşte o cultură fără identitate creştină, lipsită de
valori spirituale şi morale, fără rădăcini adânci în tezaurul liturgic al Bisericii. Din
acest motiv, cultura popoarelor din spaţiul balcanic este o cultură mărturisitoare.
Creştinii ortodocşi din Balcani au ştiut întotdeauna că adevărata cultură este
aceea care îl pune pe om în legătură cu Dumnezeu, care-i mijloceşte legătura cu El.
Cunoscutul teolog român, pr. prof. Dumitru Stăniloae leagă adevărata cultură de o
anumită formă de responsabilitate, atunci când spune: „O cultură lipsită de
responsabilitate nu este cultură, pentru că nu înalţă spiritul unui popor, ci îl
degradează, ba chiar îl nimiceşte. Şi o responsabilitate nu se poate avea decât în faţa
(în relaţie cu) lui Dumnezeu, de care depinde existenţa eternă a oamenilor şi a
popoarelor”5.
Cultura popoarelor ortodoxe este astfel o cultură mărturisitoare, o cultură
responsabilă, care-i mijloceşte omului o relaţie de viaţă cu Dumnezeul cel Viu. Ea
mai este, după cum am arătat, o cultură pecetluită prin armonia specificităţilor
naţionale. Pr. John Meyendorff a observat că: „Neamurile tinere şi cultura lor s-au
identificat cu Biserica. Biserica a devenit „mama” lor, nu numai din punct de
vedere spiritual, ci şi cultural. Fără aceasta nu ar fi avut unitate culturală”.6
Biserica Ortodoxă constituie aşadar în Balcani un factor de unitate nu numai
spirituală, ci şi culturală.
Nichifor Crainic (1889-1973), marele gânditor creştin român, a afirmat că
naţionalitatea nu a absorbit Ortodoxia, ci Ortodoxia a spiritualizat şi a desăvârşit
naţionalitatea. Acelaşi gânditor identifica, şi nu greşea, „spiritul ecumenic” cu
„spiritul bizantin” păstrat de Biserica Ortodoxă, o Biserică fidelă celor 7 Sinoade
Ecumenice.7
Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române de astăzi,
afirma că teologia românească vede compatibilitate, nu adversitate între Ortodoxia
universală şi Ortodoxia naţională, între apărarea identităţii Ortodoxiei şi dialogul ei
cu alte Biserici.8 Având în vedere această afirmaţie, putem spune şi noi că între
cultura ortodoxă universală şi culturile ortodoxe naţionale nu există adversitate, ci
compatibilitate. Diversitatea etnică a dus, în spaţiul balcanic, la o unitate în
diversitate nu numai spirituală, ci şi culturală.
4 Pr. Prof. Ion Bria, Teologia ortodoxă în România contemporană. Evaluări şi perspective,
Editura Trinitas, Iaşi, 2003, p. 26.
Dx,
5 Părintele Dumitru Stăniloae, „Ultima convorbire a părintelui loamchie Bălan cu părintele
Dumitru Stăniloae”, în voi. Omagiu memoriei părintelui Dumitru Stăniloae, Editor Arhimandrit
loanichie Bălan, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovine», laş», 1994 p. 24-25
o Pr. John Meyendorff, „0Peo8o$îa «cai eOvtK^ ******* napaSdaeu;. r, iipfiKXncn, rr*
loiopiaţ paţ”, £6va4tj, nr. 40/1991, p. 12.
?2-?3
! tD^;CM^lIlMPoldovd ÎSuM „Cuvânt î-inte» ,a Pr. Pro, ton Bria, °P- cit; p. 6.
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Naţiunea are aşadar în Ortodoxie o natură cultural-spirituală, moartea
naţionalităţii fiind, în cele din urmă, o moarte spirituală. De aceea, mărturia noastră
comună în spaţiul balcanic şi european contemporan este de neimaginat fără
păstrarea valorilor naţionale. Din acest motiv, pentru un suport moral al naţiunii
avem nevoie de Biserici dinamice, de Biserici preocupate în mod real şi nu doar
teoretic de problemele oamenilor, de inter-relaţionare şi cooperare balcanică pe toate
nivelurile.
Imperiul Bizantin, gândirea greacă şi slavă, Ortodoxia răsăriteană a poporului
român şi fundamentul latin al culturii lui, au individualizat lumea balcanică, o lume
ce rămâne distinctă până în zilele noastre. Spaţiul balcanic a constituit de-a lungul
secolelor un spaţiu de coexistenţă al diferitelor civilizaţii, în virtutea mărturisirii unei
spiritualităţi comune. Există aşadar o unitate tipic balcanică, unitate la care au
contribuit o serie de factori, dintre care vom aminti câţiva.
Marele istoric român Nicolae Iorga (1871-1940) afirma că populaţiile din
Balcani au în comun un anumit substrat tracic. „Avem o moştenire tracă, şi tracii
au lăsat ceva în sufletul nostru... Este de la ei o energie nestăvilită, o credinţă
entuziastă în viaţa de dincolo, o sete de nemurire”.
Civilizaţia greacă, în general, şi-a lăsat amprenta asupra întregului spaţiu
balcanic. Bizanţul, prin toate realizările sale culturale, spirituale şi administrative, în
drept, în ştiinţe, în arta bisericească, în iconografie, prin întreaga teologie şi
spiritualitate bizantină, a dezvăluit lumii, aşa cum spunea Paul Evdochimov,
dimensiunea creştină a geniului grecesc10. Bizanţul a fost creator în multe domenii,
arta, de exemplu, a pus-o în slujba lui Dumnezeu, a creat un anume tip de societate
(gr. noXiTeia): o anumită artă a vieţii sociale, presupunând totodată sensul statului, al
ordinii sociale, desăvârşirea instituţiilor şi ştiinţa administraţiei etc.11 în acest spaţiu
balcanic, cultura antică a fost încreştinată, apărând astfel un umanism de tip creştin.
Dincolo de toate însă, meritul Bisericii şi al culturii bisericeşti este că a păstrat
comuniunea vie cu Dumnezeu şi a răspândit sfinţenia în lume.
în cadrul Imperiului Bizantin, tendinţa de înglobare a populaţiilor din Balcani
între graniţele sale teritoriale a făcut ca orice misiune creştină să fie şi un mod de
răspândire a culturii bizantine, orice misiune creştină devenind şi o misiune
culturală. Ulterior, şi naţiunile din Imperiul Bizantin au ajuns să-şi dorească crearea
unor mici state de factură bizantină, acel „Bizanţ după Bizanţ”, despre care Nicolae
Iorga a scris o întreagă carte . Domnitorii din Balcani au ajuns să-i imite pe

, arhiereu
" Paul Lemerle, „Bizanţul şi originile civilizaţiei noastre” în voi /.f reştl> 1996>P-13B cureşti 1971, Editura Univers, p. 56-57.
’
0 ‘ literatura Bizanţului. Studii,
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împăraţii bizantini şi au dezvoltat pe fundamentul culturii bizantine, cultura
naţiunilor lor, adăugând la ethosul bizantin diverse particularităţi locale.
După căderea Constantinopolului din 1453, Biserica Ortodoxă a devenit
elementul esenţial al unităţii spirituale şi culturale în Balcani, iar autonomiile locale
au devenit un mod al perpetuării unităţii de tip bizantin. Sfârşitul Imperiului Bizantin
nu este sfârşitul Bizanţului. Bizanţul, ca dimensiune spirituală - moştenirea culturală
bizantină există şi o regăsim în tezaurul cultural al naţiunilor ortodoxe din Balcani.
Acest tezaur a fost păstrat, în ciuda opoziţiei regimurilor comuniste care au existat în
unele state, cu excepţia Albaniei, unde Biserica Ortodoxă a fost desfiinţată, însă
astăzi există şi are o activitate înfloritoare sub îndrumarea Prea Fericitului Părinte
Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii.
Avem aşadar în Balcani mai multe curente culturale ale Ortodoxiei: grecobizantin, slav, dar şi o tradiţie cultural-bisericească românească şi răsăriteană, la un
popor de limbă latină.
în privinţa felului cum cultura s-a format în Balcani, observăm că aceasta s-a
format în mare parte prin Biserică şi a fost difuzată ulterior tot prin Biserică, cu
sprijinul împăraţilor sau al domnitorilor. în curtea bisericilor au apărut primele şcoli,
oamenii învăţau alfabetul în şcolile Bisericii, care existau lângă parohii sau
mănăstiri,, Aşa s-a întâmplat în Bizanţ, şi modelul s-a perpetuat la popoarele din
Balcani. în aceste şcoli se preda, pe lângă religie, scris, citit, matematică, istorie,
ştiinţele naturale, se copiau manuscrise etc. (o astfel de activitate au dezvoltat în
jurul lor Sf. Nicodim de la Tismana, Sf. Paisie Velicikovski, Sf. Grigorie Sinaitul,
Sf. Ioan de Rila, Sf. Cosma Etolianul etc). în astfel de şcoli au existat ateliere de
iconografie, de sculptură, au apărut primele tipografii, şi arhitectura bisericească
cunoscând ulterior o dezvoltare deosebită. Este evident, aşadar, că la popoarele din
Balcani renaşterea culturală a fost însoţită de o renaştere spirituală, iar renaşterea
spirituală, de o renaştere culturală.
în formarea şi propagarea culturii în Balcani, un rol important a fost şi acela al
Sf. Munte Athos, care, pe lângă rolul său cultural, a contribuit şi la menţinerea
popoarelor ortodoxe în unitatea lor de credinţă: „Traducerea aceloraşi cărţi
duhovniceşti făcută în Sf. Munte în diferite limbi naţionale, se răspândeau în sânul
tuturor popoarelor ortodoxe, menţinând unitatea lor într-un mod nejuridic, neforţat,
însă mai profund decât prin măsuri exterioare pornite de la un centru oarecare”.13 în
Sf. Munte Athos, monahi din diferite ţări ortodoxe trăiau unitatea Ortodoxiei în
diversitatea tradiţiilor ortodoxe şi duceau cu ei în călătoriile lor în Balcani o cultură
şi o spiritualitate ortodoxă care unea universalul cu specificul fiecărei naţiuni. De
aici s-a răspândit în Balcani isihasmul şi majoritatea cărţilor de seamă ale culturii
eclesiale răsăritene. De aici, de exemplu, Sf. Paisie Velicikovski a adus Filocalia în

13 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Universalitatea şi etnicitatea Bisericii în conceptia ortodoxă»,
Ortodoxia, nr. 2/1977, p. 145.

366

Al ÎH-lea Congres înterbalcanic
limba greacă în Moldova românească, unde a realizat prima traducere a acesteia în
limba slavă, traducere ce a circulat ulterior în tot spaţiul balcanic, până în Rusia.
Ţările Române au preluat după căderea Imperiului Bizantin rolul de ocrotitoare
a Ortodoxiei diferitelor popoare, inclusiv a Sf. Munte Athos, faţă de care, aşa cum
spunea episcopul rus Porfir Uspenski „nici un alt popor ortodox n-a făcut atâta bine
cât au făcut românii. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că teritoriul
românesc, cu excepţia Banatului, şi pentru scurt timp, nu a fost ocupat propriu-zis de
turci, bucurându-se prin înţelegere cu aceştia de o oarecare autonomie locală, care le
permitea să-i susţină pe ceilalţi ortodocşi din Balcani.
Biserica Ortodoxă Română - promotoare a culturii bisericeşti în Balcani.
Ne vom referi foarte pe scurt la rolul pe care românii l-au avut în promovarea
culturii bisericeşti în Balcani, fără a uita faptul că şi cultura şi arta bisericească a
românilor au fost influenţate de spiritualitatea bizantină şi athonită .
în anul 1463, domnitorul Ştefan cel Mare dăruia Mănăstirii Zografu un Apostol
(azi în Biblioteca Muzeului de Istorie din Moscova), mai târziu un Tetraevanghel
copiat de monahul Filip în 1502 (azi în Biblioteca Naţională din Viena) . La
sfârşitul sec. XIV, după căderea ţaratelor bulgare de la Tâmovo şi Vidin sub turci,
mulţi preoţi şi călugări bulgari au trecut Dunărea în Ţările Române, aducând cu ei
multe manuscrise slavone, ca şi lucrări ale marelui cărturar, Sfanţul Eftimie,
patriarhul Tâmovei (1375-1393). Acestea au fost copiate şi răspândite de aici cu
sprijinul domnitorilor români în întreg spaţiul balcanic. La Mănăstirea Hopovo din
Serbia s-a găsit o Pravilă a lui Matei Vlastares copiată din porunca domnitorului
Ştefan cel Mare la Iaşi, în 1495.
în primul deceniu al sec. XVI a venit din Serbia în Ţara Românească
ieromonahul Macarie, care a tipărit pe pământ românesc primele cărţi slave:
Liturghierul (1508), Octoihul (1510) şi Tetraevanghelul (1512)17. Ca dovadă a
răspândirii acestor cărţi în spaţiul balcanic, amintim că la Mănăstirea Rila, ca şi în
Bibliotecile Naţionale din Sofia şi Plovdiv se află câte un exemplar din
14 Porfir Uspenski, Răsăritul creştin, voi. III, Editura Afon, Moscova, 1880 (în limba rusă), p.
334, apud Preot. Dr. Teodor Bodogae, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos,
Sibiu, 1940, p. 353, lucrare unică, fîindamentată aproape exclusiv pe arhivele mănăstirilor athonite şi
care oferă o înţelegere integrală a rolului pe care domnitorii români l-au avut în susţinerea Sf. Munte
Athos.
15 Legat de contribuţia Sf. Munte Athos la viaţa Bisericii Ortodoxe Române, vezi Prof Univ Or
Mihail Tristos „Contributia Muntelui Athos la via,a Bisericii Ortodoxe Române", în voiSI,ui,or al
Bisericii şi al neamul»,. Păr,mele Praf. Umv Dr Mircea Păcurari», membru corespoZeZ al
vezi Preot Prof. Dr. Mircea Păcurarul, Istoria Bisericii Ortodoxe Române voi t e# •" S<?,' X1VXV'
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1991 „\oo’f “ 1U- Ed,tura
InSlltU '7 Pentru legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu ceWalte^iserid onodox^ t
sec. XVI, vezi
ibidem, j,. 626-640.
..... " ‘x -
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Tetraevanghelul tipărit în 1512 de ieromonahul Macarie. Tot în sec. XVI,
domnitorul Alexandru Lăpuşneanu trimitea ţarului Rusiei Ivan IV cel Groaznic un
exemplar din Nomocanonul sau Sintagma lui Matei Vlastares, tradus şi tipărit în
limba slavă de învăţatul episcop Macarie al Romanului.
Cu sprijinul domnitorilor români Vasile Lupu, Matei Basarab, Şerban
Cantacuzino şi mai ales a lui Constantin Brâncoveanu, pe parcursul sec. XVII şi
începutul celui următor a avut loc pe pământ românesc o intensă activitate culturalbisericească în scopul susţinerii conştiinţei ortodoxe din Balcani.18 în această
perioadă au fost înfiinţate tiparniţele greceşti de la Iaşi, Bucureşti, Snagov, Râmnic,
Târgovişte, ca şi Academiile greceşti de la Târgovişte şi Iaşi, cea mai renumită fiind
cea de la Mănăstirea Sfântul Sava de la Bucureşti. Numeroase obiecte de artă,
manuscrise şi cărţi provenite în această perioadă din Ţările Române se păstrează
până astăzi în muzeele şi bibliotecile din Sf. Munte Athos. De exemplu, două
Evangheliare dăruite de Matei Basarab se află în muzeul Mănăstirii Marea Lavră. Pe
una dintre ele sunt reprezentaţi domnitorul cu soţia sa îngenuncheaţi în faţa Sf.
Mihail al Sinadelor, datorită faptului că acelaşi domnitor era şi ctitorul unei noi
biserici din această mănăstire, biserică cu hramul Sf. Mihail al Sinadelor. De
asemenea, în muzeul Mănăstirii Sf. Ioan Teologul din Patmos se păstrează o
Evanghelie dăruită acestei mănăstiri de Constantin Brâncoveanu. Tot în această
perioadă, au existat doi renumiţi ierarhi greci, caligrafi iscusiţi, Luca din Cipru,
ajuns mitropolit al Ţării Româneşti, şi Matei al Mirelor, egumen la Mănăstirea
Dealu, care au copiat manuscrise şi cărţi în limba greacă, necesare susţinerii grecilor
ortodocşi din Balcani.
Amintim faptul că la rugămintea patriarhului Dositei al Ierusalimului se
înfiinţase tipografia grecească de la Mănăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi, care era a
doua tipografie de carte grecească din Răsărit, după cea înfiinţată de Chirii Lukaris
la Constantinopol. Dositei al Ierusalimului dorea tipărirea de cărţi de slujbă pentru
clericii greci, dar mai ales cărţi teologice, de apărare a Ortodoxiei împotriva
prozelitismului catolic şi protestant. Dintre cele tipărite aici, menţionez: Dialogul
împotriva ereziilor al lui Simion al Tesalonicului şi Explicarea Sfintei Liturghii a lui
Marcu Eugenicul al Efesului (1683).
De un real sprijin s-au bucurat pe tot parcursul sec. XVII „Şcoala cea mare” a
Patriarhiei din Constantinopol (sau „Academia din Fanar”), ca şi Academia din Sf.
Munte Athos, şcolile din Serres, din Thesalia, Peloponez, Epir şi din Albania .
Dintre cărturarii greci care şi-au desfăşurat în această perioadă activitatea în ţările
noastre, îl amintesc pe Nichifor Theotokis, fost profesor şi director al Academiei
domneşti din Iaşi în două rânduri (1764-1765 şi 1776-1777). Zeci de cărţi m limba

18 Pentru legăturile Bisericii Ortodoxe
începuţuUec^XVMb vea
ibidem, p. 662-639.
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greacă au văzut lumina tiparului pe parcursul sec. XVIII şi începutul sec. XIX, la
care nu ne referim din cauza timpului limitat şi a mulţimii lor. Amintim doar
Chiriacodromionul lui Nichifor Theotokis (2 voi., 1816), tradus şi tipărit în
româneşte de mitropolitul Veniamin Costachi.
în sec. XVII notăm prezenţa în Banatul românesc a Sf. Iosif cel Nou de la
Partoş, venit cu binecuvântarea patriarhului ecumenic Partenie I, pentru a le fi păstor
ortodocşilor aflaţi sub dominaţie otomană. Distinsul ierarh venea după aproape 50 de
ani de viaţă monahală în Sf. Munte Athos. Acolo a devenit iscusit caligraf, fiind
chemat în mai multe mănăstiri să copieze manuscrise (Marea Lavră, Hilandar,
Xiropotamu, Vatoped). Deşi era înaintat în vârstă, în cei zece ani de păstorire în
Banat (1643-1653) a continuat cu siguranţă copierea de manuscrise, creând în jurul
său o astfel de şcoală20.
în anul 1755 mitropolitul sârb de Carloviţ Pavel Nenadovici tipărea la Râmnic
o Gramatică slavonă. Datorită asprimii jugului turcesc, episcopul bulgar Soffonie de
Vraţa, considerat „apostolul” renaşterii culturale a bulgarilor, se retrage în 1803 la
Bucureşti. în 1806 tipărea la Râmnic prima carte în limba bulgară, o colecţie de
predici traduse din greceşte şi slavoneşte de el însuşi. Legăturile româno-ruse s-au
întărit în această perioadă prin Sf. Paisie de la Neamţ (Velicikovski) şi prin monahii
ruşi care au vieţuit împreună cu el în mănăstirile româneşti, ca şi prin regulile vieţii
sale monahale ajunse în Rusia.
în timp ce Transilvania se afla sub stăpânirea Imperiului Habsburgic, nu putem
uita colaborarea deosebită ce a existat între grecii şi românii din Sibiu şi Braşov
(unde existau două Companii comerciale greceşti) pe tot parcursul sec. XVIII şi
începutul celui următor, în privinţa efortului comun de păstrare a tradiţiilor ortodoxe
şi promovare a culturii21. Şcoala şi biblioteca greacă ce au existat pe lângă biserică
erau printre cele mai renumite în Imperiul habsburgic. Pe cheltuiala Companiilor
greceşti se tipăreau cărţi nu numai în limba greacă, ci şi în limba română, şi amintim
lucrarea Adunare de psalmi a lui Neofit Kavsokalivitul apărută la Sf. Munte Athos în
1759, tradusă şi publicată la Sibiu în 1796. Tot la Sibiu a fost tipărit un Catavasier
greco-romăn în 1803, 1812 şi 1817. Aflat la Sibiu între 1822-1827, iluministul grec
20 Referitor la viaţa Sf. Iosif cel Nou de la Partoş, vezi: Iepopdvaxou Mavcapiou Iiţuovonexpixou,
Neog ZvvaZapiortjs xtjs Op0odofrv EKKĂrjoiag, Aiaaxeur) ek xou yctXXiKOU, T6poq ripcbxoq, Eerer6pPpl0$,
Ek56oeu; OpiwXfa, 2001, p.166-167; „O Ayio? I(oaf|cp o Ntoq, pia ar|pavxi>ai aOamiarj napouaia oxnv
nepioxn "m? Tipiaoapaq”, OOaioq OiXodeoq rtjg [Japon, Teuxot; 6, Ze7rx6pPpio<;-A£K6uppioc 2002, p
85.101; Drd. Ştefan Toma, „Date noi referitoare la viaţa şi cultul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş” în
voi Slujitor al Bisericii şi al neamului. Pr. Prof. Mircea Păcurariu la 70 de ani Editura Renaşterea
Cluj-Napoca, 2002 p. 430-435; Pr. Prof. Dr. Mircea Pâcurariu, „Sfântul Iosif cefNoT m Zolkui
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Atanasie Hristodoulos traduce aici, din greaca veche în greaca nouă Iliada lui
Homer, compunând şi o colecţie de poezii.
Legat de perioada sec. XIX şi începutul sec. XX22, îl amintim pe călugărul
Neofit de la Rila, care după ce a studiat la Bucureşti, a deschis prima şcoală
elementară din Bulgaria, la Gabrovo, în 1835 şi a condus primul gimnaziu bulgăresc
în acelaşi oraş. Primul abecedar bulgar, alcătuit de Petăr Beron, a fost editat la
Braşov pe cheltuiala negustorilor bulgari de aici. Apoi, în 1828 a văzut lumina
tiparului Tetraevanghelul în limba bulgară, tradus din greceşte de preotul bulgar
Serafim din Stara Zagora şi Petăr Sapunov din Treavna, revizuit de preoţii bulgari
din Tâmovo. Lucrarea s-a tradus şi tipărit cu îndemnul şi sprijinul material al
mitropolitului român Grigorie Dascălul, care a avut un schimb de scrisori cu
Patriarhul Ecumenic Agatanghel, căruia îi ceruse binecuvântarea, fiind vorba de
prima ediţie a Noului Testament în limba bulgară.
Mai amintim de asemenea faptul că prima şcoală albaneză a luat fiinţă la
Bucureşti, în 1840, cu sprijinul românilor. în 1884, albanezii din Bucureşti au
înfiinţat o societate culturală Drita (Lumina), iar peste trei ani societatea Dituria
(Ştiinţa). Ambele societăţi au înfiinţat ziare şi au publicat manuale în limba
albaneză, cu caractere latine, pentru şcolile din Albania. Tot la Bucureşti, în 1892 s-a
înfiinţat „Institutul cultural albano-român”.
După cum am putut observa, manuscrisele sau cărţile tipărite în Ţările
Române, care circulau în tot spaţiul balcanic, au contribuit la menţinerea conştiinţei
popoarelor ortodoxe, valorificând şi ducând mai departe moştenirea culturii şi
spiritualităţii bizantine. Domnitorii români au fost sprijinitori statornici a instituţiilor
cultural-bisericeşti ale grecilor în perioada „turcocraţiei”, dar şi a popoarelor slave
din Balcani. Cultura greacă a găsit largi posibilităţi de afirmare în ţările noastre, prin
şcolile şi tipografiile înfiinţate aici, ca şi prin sprijinul ierarhilor şi cărturarilor greci
care au poposit pentru o vreme între români (Sf. Nifon, patriarhul
Constantinopolului, Dositei şi Hrisant Notaras, patriarhii Ierusalimului, Neofit
Kavsokalivitul, Nichifor Theotokis etc.)
Relaţiile culturale şi bisericeşti între România şi Grecia la finele sec. XIX şi pe
parcursul sec. XX au continuat cu succes. între cele mai de sea'thă personalităţi
greceşti care au trăit la noi în această perioadă menţionăm pe preotul şi profesorul
Gheorghe Zottu. Născut în Epir, cu studii la Atena, Berlin, Erlangen, Leipzig şi
Tubingen, licenţiat în teologie şi doctor în filosofie la Paris, a fost unul dintre
principalii colaboratori ai lui Constantin Contogonis, primul decan a Facultăţii de
Teologie din Atena. La Bucureşti a fost profesor de Limbă greacă Drept bisericesc
şi Omiletică la Seminarul „Nifon” şi profesor de Nou'
d*
Domnul la Bucureşti in anul 1885, după o loarte rodnică
Teologie. A trecut la
activitate culturală şi bisericească.
" S“‘~ »*

370

Al IlI-lea Congres Interbalcanic
La începutul sec. XX, mulţi studenţi greci, bulgari şi sârbi au studiat la
renumita Facultate de Teologie ortodoxă română de la Cernăuţi, pe atunci în Austria,
apoi în România, astăzi în Ucraina. Printre ei şi primul patriarh al Bulgariei, Chirii
Marcov. De asemenea, mulţi români erau trimişi în Grecia pentru studii de limbă
greacă, pentru a absolvi Facultatea de Teologie, sau pentru studii de doctorat. Intre
cei mai de seamă, îi amintesc pe Dumitru Stăniloae, Nicolae Popovici, mai târziu
episcop, Iustin Moisescu, viitorul patriarh, Spiridon Cândea, Nicolae Neaga,
Dumitru Fecioru, Olimp Căciulă etc. Majoritatea dintre aceştia au lăsat posterităţii
opere teologice originale, traduceri patristice de excepţie, contribuind în vremea
noastră la cunoaşterea şi răspândirea culturii răsăritene şi spiritualităţii bizantine, li
amintim de asemenea, şi pe Apostolos Dimelis, ulterior mitropolit de Rhodos, care a
urmat cursuri de doctorat cu pr. Dumitru Stăniloae la Institutul Teologic din
Bucureşti (1956-1959), ca şi pe pr. Constantin Karaisaridis, profesor de Liturgică la
Facultatea de Teologie din Tesalonic, care a urmat cursuri de doctorat la Bucureşti
cu renumitul liturgist român Ene Branişte. De asemenea, râvna profesorilor
Athanasios Karathanasis şi Mihail Tristos, tot de la Tesalonic faţă de istoria şi
cultura bisericească din Balcani, în mod deosebit faţă de Biserica Ortodoxă
Română,23 sau pe prof. Dimitrios Tselenghidis cu al său interes faţă de opera şi
gândirea teologică a pr. Dumitru Stăniloae. Sub îndrumarea acestui profesor de la
Tesalonic au fost elaborate două teze de doctorat despre gândirea teologică a pr.
Dumitru Stăniloae,24 unul dintre cei mai mari teologi ortodocşi ai sec. XX.
Referitor la faptul dacă Biserica a putut forma o cultură creştină în Balcani, dincolo
de cultura bisericească, da, acest lucru a fost posibil, în ciuda vremurilor grele. In ţănle
balcanice, ca şi în România, au existat filozofi, gânditori, poeţi creştini, cum ar fi: Nae
Ionescu, Nichifor Crainic, Constantin Noica, Petre Ţuţea, Vasile Voiculescu sau Ion
Alexandru. II menţionăm şi pe sculptorul creştin Constantin Brâncuşi, care deşi a trăit o
perioadă la Paris, unde a şi trecut la cele veşnice, a creat multe opere de artă şi în
România, influenţând în mod semnificativ sculptura şi arta universală .

23 Vezi de exemplu MiXaf|X T. Tpixou, Oi Haxpiâpxcq xrjq OpOoSâţov Etadtjoiaq xrjq Povpaviaq.
H âprjffKevTiKt}. edviKi] xai koivcovikt} xovq npoayopă, Ek5otuc6<; Oîkoc A8eX<p(bv KvoiairiSn a.e.
©eaaaXovuai, 2004, 254p.
24 Gheorghe G. Holbea, H Geokoyia xov n. Arjprjxpiov Exavdoăe xai H axexnj xrjq pe xt] ovyxpovt/
avaxoĂifoj xai Svxikjj OeoĂoyia, Ai5aKTopucf| Aiatpipf| nou
eeoXoyiKnC
Ap.oioteUiou naveina^iou ©eooX^q,"
Ştefan Lucian Toma, H itpooneXaoti
GeoXoyncrjq mce\prjq xov n Anunxoiov
’• 4°P**
eeoXoyoco Koopo, AiScocropucr, AiaxpiM nou
cno Tpf,pa 0eo
Z ApicrtoteXciou naveniarr^ou ©eaaaXovuav;, ©eaoaXoviT 200? i0eoXo^Kn^XoXf|q
tUlul- H naxepiKii IJapăSooiq eiq xo epyov too n. Aqpqxpiov Exavdoăe xai'
lUCTZK Pubhcată sub
n rioupvapd, ©eaaaXovi.cn, 2007, 350p.
^ Kai o wyxpovoq Kdopoq, ExSooeu;
1 *
25 Vezi Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Brn„
CUŞi SculP“>r creştin ortodox, Editura
Trinitas,
2007, 87p.
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în ciuda faptului că atitudinea regimului comunist din România era foarte
clară: Biserica trebuia să dispară din viaţa poporului român26, iar comuniştii îi
catehizau jpe oamenii simpli în filozofia marxist materialistă27, totuşi bisericile nu
erau goale"8. Marxismul privea Biserica, ca şi cultura bisericească, ca pe un vestigiu
al trecutului, care îndepărta lumea de modernitate şi de un standard de viaţă mai
ridicat29, cu alte cuvinte pentru conducătorii unui regim totalitar religia nu avea
viitor, însăşi persistenţa ei constituind o dilemă.
în România, Ortodoxia a jucat un rol determinant în acţiunea de rezistenţă faţă
de materialismul ateist30. Rezistenţa anticomunistă a Bisericii Ortodoxe Române a
fost susţinută de foarte mulţi monahi, preoţi şi profesori de teologie; o rezistenţă prin
predică, ca discurs anticomunist, de cele mai multe ori îmbrăcată în limbajul şi
înţelepciunea creştină31.
Deşi întreaga activitate a Bisericii româneşti a fost supravegheată de poliţia
secretă,3 şi a fost nevoită să parcurgă o perioadă a martiriului, Biserica Ortodoxă
Română reprezintă astăzi a treia tradiţie în interiorul Ortodoxiei, fiind de asemenea a
doua Biserică Ortodoxă ca mărime în lume. E de asemenea unică, ca şi singura
Biserică Ortodoxă care există în contextul unei culturi latine33. Cu toate că
împărtăşeşte moştenirea bizantină cu celelalte Biserici Ortodoxe, interacţiunea de
secole cu cultura română a dat naştere unei perspective ortodoxe recunoscute34.
Am pornit în prezentarea noastră de la definirea poziţiei Bisericii primelor
veacuri faţă de cultură în general, arătând mai apoi că Ortodoxia constituie în
Balcani factor de identitate atât culturală cât şi spirituală. Diversitatea naţională
permite, pe fundamentul aceleiaşi moşteniri culturale bizantine, experierea unei
unităţi în diversitate din punct de vedere spiritual şi cultural.
Am subliniat că zona balcanică în marea ei majoritate nu cunoaşte o cultură lipsită
de identitate creştină, ci o cultură mărturisitoare. Ne-am referit la o serie de elemente
care individualizează universul culturii balcanice: gândirea greacă, gândirea slavă şi
26 Archimandrite Roman Braga, On the Way of Faith. Faith, Freedom and Love, HDM Press Inc.,
USA, 1997, p. 171.
27 Idem, Exploring the Inner Universe. Joy-The Mistery ofLife, H DM Press Inc., USA, 2001, p.61.
28 Ibidem, p. 65.
29 Vezi Camegie Samuel Cal ian, „Naţionalism, Modemization and Orthodoxy in the Balkans”, în
voi. Theology Without Boundaries. Encounters of Eastern Orthodoxy and Western Tradition,
Westminster/John Knox Press, Louisville, Kentucky, USA, 1992.
30 George Enache, „O pagină din vremea represiunii religioase în România comunistă. Rugul
Aprins”, Dosarele Istoriei, Nr. 11(75)/2002, p. 49.
31 Adrian Nicolae Petcu, „Biserica Ortodoxă Română în timpul Patriarhului Justinian”, Dosarele
Istoriei, Nr. 11 (75) / 2002, p. 41.
32 Timothy Ware (Bishop Kallistos of Diokleia), The Orthodox Church, Penguin Books, 1997, p.168.
33 Ronald G. Roberson, Contemporary Romanian Orthodox Ecclesiology. The Contribution of
Dumitru Stăniloae and Younger Colleagues, Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum, Ponţifîcium
Institutum Orientale, Romae, 1998, p. 2.
34 Ibidem, p. 1.
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Ortodoxia răsăriteană a poporului român, al cărei fundament este bizantin. Atunci când
am amintit de unitatea tipic balcanică, am arătat elementele acesteia: substratul tracic,
civilizaţia greacă şi Imperiul Bizantin. Căderea Constantinopolului nu a reprezentat
căderea Imperiului Bizantin, deoarece Bizanţul, ca dimensiune spirituală, moştenirea
culturală bizantină o întâlnim în tezaurul cultural al naţiunilor ortodoxe din Balcani.
Am arătat că în Balcani cultura s-a format prin Biserică şi a fost răspândită cu
sprijinul împăraţilor şi domnitorilor creştini. Astfel au apărut primele manuscrise,
cărţi, şcoli etc. Ne-am referit Ia Sf. Munte Athos ca centru de păstrare şi dezvoltare a
culturii bizantine şi la Ţările Române, care au protejat şi susţinut moştenirea
culturală bizantină a popoarelor ortodoxe din Balcani. Am vorbit despre efortul
comun al grecilor şi al românilor din Sibiu pentru păstrarea tradiţiei ortodoxe şi
promovarea culturii într-o vreme în care Transilvania se afla între graniţele
Imperiului habsburgic, neuitând să amintim anumiţi profesori de teologie români
care au studiat în Grecia, sau greci care au studiat şi au activat în România.
E firesc să ne întrebăm în final, cum putem noi astăzi conlucra mai bine pentru
o mărturisire ortodoxă comună susţinută în Balcani, într-o vreme dominată din ce în
ce mai mult de secularizare şi indiferenţă. Cu siguranţă nu trăind în izolare şi în
suficienţă de sine, ci găsind mijloace de mărturisire comună a valorilor noastre
spirituale şi culturale în spaţiul Uniunii Europene de astăzi. Referitor la conlucrarea
Bisericilor Ortodoxe din Balcani, Prea Fericitul Părinte Hristodoulos, Arhiepiscopul
Atenei şi al întregii Grecii, spunea că acestea trebuie să înfrunte astăzi împreună
ateismul, mondializarea, egalizarea valorilor şi a culturilor, distrugerea limbilor şi a
identităţilor naţionale. Şi aceasta deoarece doar printr-o strânsă conlucrare vom
putea avea o voce puternică şi luată în considerare astăzi .
Unitatea lumii ortodoxe de astăzi depăşeşte graniţele Uniunii Europene şi de
aceea nu trebuie să-i uităm pe cei ce ortodocşi fiind nu fac parte din acest for
european, sau să facem excepţie de minorităţile catolice (din Croaţia, spre exemplu,
singura ţară balcanică majoritar catolică), sau de minorităţile musulmane din Kosovo
şi Albania. Poate că ar fi folositoare crearea unui organism inter-balcanic ortodox de
consultare care să înglobeze popoarele ortodoxe din Balcani, în vederea unei cât mai
bune colaborări a ortodocşilor între ei pe diferite teme actuale, un organism din care
să facă parte deopotrivă ierarhi, teologi şi credincioşi activi din fiecare Biserică
Ortodoxă, ca şi stimularea pe mai departe a schimburilor de studenţi, de burse, în
vederea unei cunoaşteri reciproce cât mai bune şi a îmbogăţirii spirituale şi culturale
a unuia prin celălalt.
Dr. Ştefan TOMA

35 Drd. Ştefan Toma, „Interviu cu Prea Fericitul Hristodulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii
Grecii”, învierea, Nr. 17 (299) / 2002, p.2.
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O vizită a mitropolitului Ioan Meţianu
la Capela românească din Budapesta
P.S. VISARION Răşinăreanu
Episcop-vicar Sibiu

Unul dintre marii mecenaţi sau binefăcători ai Mitropoliei Ardealului a fost
Emanoil Gojdu, cel care prin Testamentul său publicat în 1899 în Sibiu de către
asesorul Matei Voileanu îşi lăsa întreaga sa avere - impresionantă pentru acea vreme
- Consistoriului mitropolitan din Sibiu.
Vitregiile vremii au făcut ca această dorinţă testamentară a lui Emanoil Gojdu
să nu poată fi îndeplinită în totalitate.
Zeci de generaţii de tineri români merituoşi şi-au continuat studiile universitare
peste hotare prin stipendiile aşezământului Gojdu, mulţi dintre ei devenind persona
lităţi de primă mărime a vieţii bisericeşti, culturale şi politice a românilor.
In Testamentul său, Emanoil Gojdu prevedea ca o parte din averea sa să fie
administrată de către cea de a doua soţie a sa, Melania Gojdu.
Aceasta mânată de dragostea faţă de soţul său ca şi de buna podoabă a Casei
Domnului a donat în anul 1902 nişte ornate (veşminte) preoţeşti Capelei româneşti
din Budapesta, Capelă ce fiinţează de atunci până astăzi.
Cu acest fericit prilej, mitropolitul de pioasă amintire loan Meţianu al Ardealu
lui face o vizită la Capela sus-amintită şi după oficierea Sf. Liturghii arhiereşti, în
prezenţa distinsei donatoare - face sfinţirea acestor ornate bisericeşti, rostind şi o
emoţionantă cuvântare, ce s-a păstrat doar fragmentar în Arhiva Mitropoliei.
In cuvântul său, ierarhul sibian arată importanţa dragostei creştine şi a spiritului
de jertfelnicie pentru viaţa credincioşilor.
El arată că numai din dragoste Dumnezeu l-a creat pe om punându-1 stăpân
peste toată făptură văzută, iar după căderea sa în păcat, i-a purtat mereu de grijă
trimiţând la „plinirea vremii” în lume pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care i-a învă
ţat pe oameni dragostea, jertfelnicia şi recunoştinţa.
La fel au făcut şi urmaşii Domnului - Sf. Apostoli - care au insuflat creştinilor
spiritul dragostei manifestat prin faptele cele bune.
El laudă gestul văduvei marelui mecenat, arătând că a făcut lucrul acesta din
dragoste faţă de Dumnezeu şi din recunoştinţă faţă de ilustrul ei soţ.
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Exprimă mulţumiri în numele său şi al parohiei, subliniind faptul că toate ale
lumii trec, dar ceea ce rămâne în urma noastră sunt faptele cele bune puse în slujba
comunităţii, comunitate ce are datoria de a-şi exprima în chip văzut recunoştinţa şi
mulţumirea faţă de binefăcător.
Mitropolitul Ioan Meţianu dă exemplu numeroasele monumente ale Budapestei
care, deşi mute, vorbesc elocvent despre faptele de glorie ale înaintaşilor, evidenţiind
faptul că, din păcate, noi românii suntem codaşi la a ne exprima astfel de sentimente
de recunoştinţă şi mulţumire faţă de binefăcătorii neamului. El pune aceste îndem
nuri şi la inima tinerilor aflaţi la studii în capitala imperiului de atunci, îndemnându-i
ca atunci când se vor întoarce acasă, la rosturile rânduite de pregătirea lor, să pună în
practică faptele cele bune ca şi recunoştinţa faţă de înaintaşi.
Din păcate nu avem păstrată întreaga cuvântare a mitropolitului, dar din cea
expusă ne dăm seama de preţuirea pe care ierarhul o arată faţă de marele mecenat
Emanoil Gojdu ca şi faţă de alţi făcători de bine ai neamului românesc care prin tot
ceea ce au înfăptuit au lăsat o dâră de lumină în istoria şi cultura noastră milenară.
Răzbate din ea dragostea mitropolitului Ioan Meţianu faţă de păstoriţii săi pe
care mereu îi îndrumă la spirit de sacrificiu, la cultură şi la recunoştinţă sinceră faţă
de marile personalităţi ale neamului.
Astăzi se face atâta tapetaj pe seama Testamentului şi a moştenirii Gojdu şi este
de datoria noastră ca să întreprindem tot ceea ce este posibil ca cele stipulate în Tes
tament să fie pe deplin îndeplinite de către cei în drept.
Să nu uităm cuvintele cu care se încheie lăsământul marelui mecenat Emanoil
Gojdu, ele să ne fie mereu ca un memento al vieţii noastre: „pentru ca dispoziţiunile
acestea testamentare sub decursul timpului să nu se dea uitării, dispun ca testamen
tul acesta să se cetească în toţi anii, în toate bisericile parohiale române răsăritene,
la 9 Februarie, calendarul vechi ca în ziua naşterii mele...
Dumnezeu cu voi, iubită patrie şi naţiune, iubită soţie şi neamuri. Dumnezeu
cu voi iubiţi amici”.
Fie ca acest gând al lui să se împlinească cât mai degrabă, spre bucuria marelui
mecenat Emanoil Gojdu ca şi a mitropolitului Ioan Meţianu, uniţi acum amândoi în
ceruri în rugă pentru Biserica şi neamul românesc.
Dr. VISARION RĂŞINĂREANU
Episcop Vicar, Sibiu
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Cuvântare ţinută la 3/16 martie 1902 în Capela din Budapesta
din incidentul sfinţirii unor ornate bisericeşti,
dăruite de d-na văduvă Melania Gojdu
Iubiţilor noştri fii sufleteşti
Dintre toate darurile şi simţurile cu cari înţelepciunea divină a binecuvântat pe
om, la crearea lui, nici unul nu este atât de măreţ, de frumos şi de sublim ca şi simţul
carităţii creştine sau al dragostei evanghelice.
Acest simţ este carele produce tot ceea ce este mai frumos şi sublim în lume,
începând de la biserici, mănăstiri, spitale şi de la feluritele institute de cultură, până
la feluritele azile şi alte asemenea institute filantropice.
Pentru a înţelege şi mai bine sublimitatea acelui simţ va fi bine să ne reamintim
că însuşi prea bunul Dumnezeu numai din dragoste a creat lumea aceasta cu toată
frumuseţea şi bucuriile ei, şi pre om ca să o stăpânească zicând precum se spune în
S. Scriptură în cartea Facerii: „creşteţi şi vă înmulţiţi, stăpâniţi pământul”, căci El na avut nici o lipsă nici de lume, nici de oameni, deoarece tot atât de sfânt, tot atât de
puternic şi de mărit era şi dacă nu crea lumea aceasta.
încă şi mai mult vom înţelege sublimitatea acelui simţ dacă ne vom reaminti că
după căderea şi înstrăinarea oamenilor de la Dumnezeu şi prin aceasta după depărta
rea lor de la bine şi fericire, scopul pentru care i-a făcut Dumnezeu, prea bunul
Dumnezeu tot numai din dragoste a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos să întoar
că pe oameni de la rătăcire iarăşi la calea cea bună şi să le dea de îndreptariu, în
cărările vieţii sfânta sa religiune: cum, şi că şi însuşi Domnul nostru lisus Hristos tot
numai din dragoste a suferit patimi înfricoşate şi moarte pe cruce căci El n-a avut
nici cel mai mic interes al său.
De aceea şi Sfânta sa religiune a întemeiat-o tot numai pe fundamentul cel
etern al dragostei evanghelice arătând că în iubirea de Dumnezeu şi de aproapele se
cuprinde toată legea şi profeţii.
Tot numai dragostea a îndemnat şi pe Sf. apostoli să lase case, părinţi, fraţi şi
surori şi să sufere de frig, foame, rele prigoniri de tot feliul, ba unii şi moarte pentru
binele omenirii ca şi numeroşi martiri.
Din acestea vedeţi iubiţilor că dragostea evanghelică a produs tot ce este măreţ,
frumos şi sublim pe lume. Dragostea cea adevărată este nu aceea care se manifestă
numai prin graiu ci cea care se manifestă şi prin faptele creştineşti, căci dragostea
fără fapte este ca şi un pom neroditoriu.
Şi astăzi ne aflăm în faţa unui asemenea product frumos al dragostei evanghelice.
Omatele bisericeşti ce le-am sfinţit acum sunt productul dragostei evanghelice.
Ele sunt procurate, înfrumuseţate şi dăruite acestei biserici de ilustra doamnă Mela
nia Gojdu, mai înainte fosta soţie a marelui nostru binefăcător Emanoil Gojdu.
Deşi ilustra donatoare a făcut aceasta din dragoste către casa lui Dumnezeu şi
către religiunea ortodoxă ca să-şi satisfacă o fierbinte dorinţă a sufletului, totuşi
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fiindcă acelea sunt în folosul acestei sfinte biserici şi parohii aşa biserica şi parohia
are îndatorinţa de a-şi arăta mulţămita şi recunoştinţa.
De aceea eu şi în numele parohiei exprim în numele ilustrei doamne adânca
mulţămită rugând ceriul să-i răsplătească binefacerea cu darurile sale cele bogate iar
voi iubiţilor să învăţaţi din acestea nu numai a cultiva simţul dragostei evanghelice
din tot sufletul dar şi a-1 manifesta prin faptele bune, plăcute Iui Dumnezeu şi oame
nilor . Căci ştiut este faptul că toate ale lumii trec, trec tinereţele, trece bărbăţia, trec
şi bătrâneţile şi numai una este ce nu trece ci rămâne şi după moarte, adecă fapta cea
bună care ţine pre cel ce o face în plăcută amintire la posteritate până în cele mai
depărtate timpuri.
Iar câţi, unii ori alţii n-ar putea face fapte bune aceia pot miza pe cei ce le pot
face, prin manifestarea recunoştinţei pentru binefăcători, mai ales că faptele bune
nicicând nu sunt în folosul celor ce le săvârşesc, ci în folosul celor pentru care le
săvârşesc.
Astfeliu de omate mai înainte sfinţite nu sunt pentru Doamna care e-a ona 1
pentru parohia căreia le-a donat. De unde urmează, cum că cu cât un ui\ivi > 0 arm
lie, o naţiune va fi mai recunoscătoare cu atât va avea mai mulţi bine acaton şi in
contră. Cât de elocvent ne spun aceasta chiar şi numeroasele monumente din acest
oraş deşi mute, dar de le vom privi şi întreba în gândul nostru, ele ne vor spune ca
acei bărbaţi pre care îi reprezintă ele au făcut fapte frumoase, măreţe şi no 1 e, iar
aceia pentru care s-au făcut acele fapte au ridicat acele monumente în semn de eterna
recunoştinţă.
„
. .
Ferice de omul ca şi de poporul recunoscătoriu căci numai aşa se vor înmu ,1
binefăcătorii şi amar de individul şi poporul nerecunoscătoriu căci binefăcătorii ace
luia nu vor spori. Şi fiindcă, durere, printre aceştia din urmă ne aflăm şi noi romanii
între care sunt mulţi, care nu numai nu manifestă recunoştinţă ci din contra ura şi
desconsiderare către binefăcătorii noştri ceea ce ne împiedică foarte în mersu nos
tru, spre scopul ce urmărim; nu aflu cuvinte prin care să vă recomand tuturor cultiva
rea simţului recunoştinţii în măsură tot mai mare şi mai ales vouă iubiţilor tinen
veniţi aici să vă completaţi studiile, vă recomand cu toată căldura cultivarea dragos
tei şi a recunoştinţei ca întorcându-vă la locurile în care vă veţi stabili să răspândiţi şi
pre acolo şi să cultivaţi din tot sufletul vostru acele simţuri nobile, frumoase şi o ositoare în folosul nostru al tuturor...
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PS Irineu Duvlea, Episcop-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din America,
Cuvânt de suflet, Vatra Românească, Grass Lake, Michigan, 2007, 208p.
Semnalăm apariţia sub egida Editurii de la Vatra Românească (Grass Lake,
Michigan, S.U.A., 2007, 208 p.), a cărţii Cuvânt de suflet a Prea Sfinţitului Părinte
Irineu Duvlea, episcop de Dearbom Heights şi vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
din America.
Cartea se bucură de o prefaţă semnată de către Pr. prof. dr. Cezar Vasiliu şi de
un cuvânt înainte al autorului însuşi.
Fost stareţ al Mănăstirii „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, Prea Sfinţia Sa a
ajuns în Statele Unite ale Americii pe data de 23 februarie 2001, fiind primul stareţ
al nou înfiinţatei mănăstiri „înălţarea Domnului” din Detroit. Prin purtarea de grijă a
lui Dumnezeu, a fost ales ca episcop-vicar de către Congresul Episcopiei Ortodoxe
Române din America la data de 28 iunie 2002, fiind hirotonit la 2 noiembrie 2002 în
catedrala „Sfântul Gheorghe” din Detroit, eveniment care a constituit totodată o
sărbătoare a spiritualităţii şi identităţii româneşti în Lumea Nouă.
Imediat după asumarea slujirii sale ca episcop-vicar al Episcopiei de la Vatra
Românească, Prea Sfinţia Sa a înţeles necesitatea de a se afla într-un dialog viu şi
dinamic cu credincioşii, motiv pentru care în fiecare număr al revistei „Solia” a în
ceput să scrie câte un „Cuvânt de suflet”. Prezenta carte constituie aşadar colecţia
unei părţi dintre articolele Prea Sfinţiei Sale apărute în revista la care ne-am referit.
Precum remarca Pr. prof. dr. Cezar Vasiliu, cartea constituie „un îndrumător
practic pentru creşterea spirituală şi progresul spiritual al vieţii preoţilor şi credincio
şilor”, a celor din America şi nu numai, am spune noi.
Cartea este dedicată de către autor „mamei Aurelia şi bunicii Amalia”, mutate
la Domnul pe 25 noiembrie 2004, două fiinţe dragi care şi-au pus cu siguranţă am
prenta asupra sufletului şi personalităţii celui care, într-o lume ca cea în care trăim
noi astăzi, predică, „cu timp şi fără timp”, idealul nevoinţei creştine şi firescul rapor
tării la Hristos...
Pentru a împărtăşi celor care vor citi aceste rânduri câte ceva din conţinutul cărţii
pe care o prezentăm, vom reproduce anumite fragmente care ni se par semnificative.
Prea Sfinţitul Părinte Irineu mărturiseşte faptul că viaţa de zi cu zi a românilor pe con
tinentul american a fost întotdeauna însoţită de legătura cu Biserica: „...ne bucurăm să
vedem că oriunde dăinuie suflet românesc în lume, dăinuie şi Biserica strămoşească,
începutul prezenţei românilor în America coincide şi cu începutul prezenţei Ortodoxiei
româneşti în Lumea Nouă şi ceea ce putem înţelege de aici este că pentru românii
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ortodocşi americani, întâlnirea cu Hristos era şi este atât de vitală, încât nu au putut şi
nu pot trăi fără Biserică. Astfel că, oriunde se stabilesc români, se pun şi pietre de
temelie la noi biserici, fapt ce demonstrează că întâlnirea cu Hristos şi dragostea de
cele sfinte ne caracterizează ca neam şi ar trebui să ne unească” (p. 89). „Să nu ne fie
ruşine niciodată că suntem creştini ortodocşi şi români. Nu vom putea să ne aducem
aportul nostru ca neam la simfonia de culturi a lumii, altcumva decât prin menţinerea a
ceea ce suntem. Creştini ortodocşi şi români” (p. 105).
Evlavia Prea Sfinţitului Părinte Irineu pentru Maica Domnului, o evlavie since
ră, curată, neteatrală, o evlavie deprinsă în anii de nevoinţă monahală, mă determină
să reproduc şi următorul fragment: „Aparţinem, prin pronia lui Dumnezeu, unui
neam care a ştiut în întreaga sa istorie să o cinstească în chip deosebit pe Maica
Domnului şi ştim cu toţii că de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, curţile bise
ricilor de mir şi ale mănăstirilor devin neîncăpătoare în a cuprinde mulţimile credin
cioşilor. Mă gândesc de asemenea la faptul că în satele noastre nu există răscruce de
drum la care să nu fie o troiţă, unde creştinul să nu-şi ridice pălăria sau să se închine.
Mântuitorul e reprezentat împreună cu Maica Domnului şi niciodată despărţiţi.
Această imagine a troiţelor din satele transilvane trebuie să o fi avut în minte şi pr.
Dumitru Stăniloae atunci când a dezvoltat învăţătura despre Maica Domnului ca un
capitol al hristologiei, al învăţăturii despre Mântuitorul Hristos.
Ne leagă cultul Maicii Domnului de anii copilăriei, de peregrinările pe la mă
năstiri, de atâtea şi atâtea rugăciuni ce ne-au fost ascultate şi la care am primit răs
puns. Nu trebuie să existe pentru noi bucurie mai mare ca aceea de a ne şti la umbra
acoperământului Maicii Domnului, vegheaţi în permanenţă de trezvia pururea lucră
toare a celei ce ne este mamă pe drumul către veşnicie” (p. 108-109).
Printre temele abordate de către autor în Cuvintele sale de suflet se numără şi
regândirea dimensiunii martirice a vieţii în Hristos: „Vremurile pe care le trăim, din
păcate, caracterizate de prea mult indiferentism religios şi relax moral, ne determină
să regândim dimensiunea martirică a slujirii lui Hristos, pentru vremea noastră.
Creştinul este în esenţă un martir, pentru că tot ceea ce el face în cursul unei zile,
face pornind de la rugăciune, ori rugăciunea este jertfa noastră zilnică. Frapaţi de
dominaţia tehnologiei şi a utilităţilor modeme, să nu uităm că lupta martirilor din
arene este, pentru noi astăzi, lupta din sufletul fiecăruia de a-L face biruitor pe Hris
tos în gândurile noastre, în modul nostru de a ne comporta în societate. Biserica nu
se mai poate mulţumi cu citirea proloagelor şi cam atât! Astăzi, mai mult ca nicioda
tă, ea are nevoie de mărturisitori vii, nu de teoreticieni ai cuvântului...” (p. 116).
Parafrazându-1 pe Alexandru Paleologu, care spunea că: „Bătrâneţea şi moartea
nu sunt acelaşi lucru. Chiar cred că cea mai mare distanţă de moarte^ o ai la bătrâne
ţe”, Prea Sfinţitul Părinte Irineu exclama: „Extraordinar! Prin harul învierii Domnu
lui, oricât de înaintat în vârstă ar fi cineva, rămâne tânăr sufleteşte, cu alte cuvinte,
nu înaintarea în vârstă trebuie să ne neliniştească, ci pericolul unei involuţii spiritua
le, pericolul regresului spiritual şi închiderea noastră în dimensiunea unei lumi finite,
lipsite de perspectiva învierii” (p. 139-140).
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Truditor întru cele ale nevoinţei duhovniceşti, firesc şi totodată deschis întru
ajutorarea semenilor, Prea Sfinţitul Părinte Irineu Duvlea este, pentru românii orto
docşi din America, un apostol al credinţei şi al păstrării identităţii româneşti în con
diţii nu tocmai prielnice. Mereu în călătorie, de dragul slujirii lui Dumnezeu şi a
românilor însetaţi de spiritualitatea „de acasă”, Prea Sfinţia Sa este un părinte adevă
rat pentru mulţi dintre credincioşii români din Lumea Nouă a căror conştiinţă încă
nu a adormit... Dinamic şi înfruntând de multe ori vitregiile vieţii, Prea Sfinţia Sa
oferă în această carte polenul cuvintelor sale duhovniceşti tuturor celor însetaţi de
credinţă ortodoxă şi identitate românească.
întru Mulţi Ani şi la multe apariţii editoriale!
Dr. Ştefan TOMA

Mărturii peste veac. Doina Veturia Papp, Iaşi, Editura Art XXI, 2007,148 p.
Este un album de artă care cuprinde o parte din opera artistică a Doinei Veturia
Papp (1907-1991), o pictoriţă sibiană prea puţin cunoscută. Era descendentă pe linie
maternă din George Bariţiu şi fiica lui Ioan Papp, fost prim preşedinte al Curţii de
Apel din Cluj, autorul unei lucrări excepţionale despre Procesul memorandiştilor (2
voi., Cluj, 1933-1934), şi fost membru de onoare al Academiei Române. Cartea
apare prin grija fiicei artistei, Dr. Doina Zapolski-Buşilă, stabilită în Piatra Neamţ,
fiind editată în cele mai bune condiţii grafice de criticul de artă Valentin Ciucă din
Iaşi care semnează şi un temeinic studiu introductiv (p. 7-34), în care pune înlumină
personalitatea artistei.
Prima parte a albumului cuprinde reproduceri după 35 de tablouri (peisaje,
flori, portrete). Partea a doua cuprinde reproduceri după tablourile mitropoliţilor
Nicolae Colan şi Nicolae Mladin, precum şi 57 de tablouri ale foştilor profesori ai
şcolii teologice din Sibiu (Institutul teologic-pedagogic, Academia teologică
„Andreiană”, Institutul teologic de grad universitar, iar azi Facultatea de Teologie
,Andrei Şaguna”), la care se adaugă tabloul acad. Andrei Oţetea şi două tablouri ale
ctitorilor bisericii „din groapă” din Sibiu, restaurate în bune condiţii tot de Doina
Papp. Toate denotă un real talent artistic, mai ales remarcabile aptitudini pentru rea
lizarea unor portrete.
Am scris aceste rânduri ca un omagiu adus celei care a realizat impresionanta
„galerie” de portrete ale foştilor profesori ai Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”,
admirată mereu de toţi cei care intră în aula ei. Foştii studenţi ai Facultăţii noastre
care doresc să aibă în biblioteca lor acest album cu portretele foştilor lor dascăli, îl
pot comanda direct de la Editura „Art XXI” din Iaşi.
Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea PĂCURARIU
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Bruno Dumezil, Les racines chretiennes de l'Europe. Conversion et liberte
dans les royaumes barbares Ve—Wlle siecle, Editura Fayard, 2005, 804 p.
într-o vreme ca aceasta, în care Europa îşi caută legitimarea tuturor posibilelor
conexiuni instituţionale cu fundamente genetice cât mai adânc marcate în istoria
popoarelor care o alcătuiesc, lucrările privind aceste fundamentări au apărut din
abundenţă. Caricaturizând sau limitând impregnarea cu creştinism a ţesăturii fizice şi
spirituale a europenismului, multe din lucrări au exaltat polemici de diferite nuanţe,
mergând până la a nu mai fi nimic altceva decât simplă memorie prăfuită prin vreun
colţ de bibliotecă nereprezentativă. Şi la noi valul a fost mare, cuprinzând în unda sa
de şoc mai toate ştiinţele, teologia nefacând excepţie. Cu totul altfel stau lucrurile cu
această lucrare a lui B. Dumezil.
Născut în 1976, Bruno Dumezil este actualmente conferenţiar de istorie medie
vală la Universitatea Paris V. Cultura acumulată ca fost elev al Şcolii Normale Su
perioare din Paris, specializat în istorie, l-a impus ca unul dintre cei mai de seamă
specialişti în fenomenologie religioasă din Europa, articolele şi studiile sale
bucurându-se de un real interes nu doar din partea specialiştilor.
Lucrarea aceasta, care de altfel l-a impus definitiv ca unul dintre cei mai mari
medievişti ai Europei, este rodul unui efort susţinut pe o bibliografie remarcabilă, pe
o serie de cercetări personale dar şi pe un mare ataşament la cultura creştină a Euro
pei, faţă de care autorul dovedeşte o cunoaştere implicită, bazată pe textele mari ale
Evului Mediu, asupra cărora vom reveni.
Prima parte a volumului se deschide printr-un amplu Prolog (pp. 9-31) în care,
pornind de la descrierea pe care Beda Venerabilul o face „momentului York de la
627, atunci când Paulinus consfinţeşte convertirea regelui Edwin cu întregul său
popor la Hristos, gestul ruperii de istoria păgână a neamului său fiind dărâmarea
sanctuarului numit şi Godmunddingaham, istoricul modem caută să lămurească, fie
şi schiţat, o serie de termeni şi conţinuturi despre convertire, în multele sale aspecte,
inclusiv aceea forţată. După ce caută să lămurească principiile cercetării sale, deter
mină cadrul geografic, istoric şi temporal al studiului său, marcând inclusiv sursele
cercetării, parte documente primare ale perioadei, parte cercetări istorice mai vechi
sau mai noi, subsumate unei constatări care remarcă o disimetrie a spaţiilor docu
mentare, fie că ele privesc aspectul cantitativ (efemerul imperiu burguond de Lyon
în cincizeci de ani a produs de mii de ori mai multe documente decât cel suev al
Galiţiei, care a supravieţuit un secol), fie al calităţii izvoarelor (identificându-se două
direcţii: fie mărturia unor cronicari de talent, fie aceea a unor cronici exterioare, nu
de mare valoare). Una dintre dilemele metodologice, pe care Dumezil o epuizează
pozitiv, este modul în care arheologia poate fi una dintre sursele de cercetare ale
istoriei convertirii, ambigue dar relevante atunci când demersul documentar este
corect făcut.
Conţinutul de fapt al acestei prime părţi este marcat de titlul său generic „Păs
tori şi turme - Christiana tempora după Imperiu”, altfel spus, după vocabularul
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ambrozian şi augustinian, perioada care a urmat în istoria europeană după converti
rea lui Constantin (pp. 36-170).
Capitolul I, denumit „Moştenirile: Dreptul roman şi reflecţiile patristice ale
acestuia” (pp. 37-74), cuprinde pagini despre principiile dreptului roman şi expresii
le sale practice: religio şi superstitio ca expresie a principiului legalităţii, religia de
stat şi convertirile, Biserica de Stat, principiul discreţiei, logica succesiunilor, Biseri
ca dinaintea coerciziunilor imperiale (originea problematicii, persecuţiile înainte de
turnura constantiniană, atitudinea lui Augustin faţă de modelul theodosian al
coerciziunii imperiale, cu celebrul caz al donatiştilor etc.), auctoritas, potestas şi
braţul secular sunt câteva dintre direcţiile unei analize de mentalitate şi antropologie
cultural-teologică bazate pe texte şi contexte majore ale epocii. Autoritatea concilia
ră fragmentată, care a dus la independenţa fiecărui episcop în parte, dar şi la izolarea
sa de întregul corpului instituţional-ecclesial, ruperea de către atacul vizigot (470475) a celebrului foedus specific imperial şi transformarea sa în princeps cu toate
prerogativele adiacente sunt numai două dintre concluziile analizei, care influenţează
major convertirea ca fenomen uman, personal şi de grup. Comunitatea europeană
actuală, căutătoare de orgini, trăieşte din aceste destructurări socio-culturale istoric
determinate.
Capitolul II, intitulat Episcopul şi convertirea (pp. 75-98), porneşte de la rea
litatea culturală conform căreia în noile regate barbare, episcopii, moştenitori ai
legilor celor vechi, erau şi principalii actori ai evanghelizării: aşa-i reţine istoria
europeană, toate canoanele privind trecerea de la păgânism la creştinism au fost
emise şi comentate de către episcopi. în acest sens se desfăşoară comentariul auto
rului privind natura şi limitele puterii episcopale, episcopul conducător al cetăţii şi
identificarea registrului analitic legat de populus christianus (fapt religios şi reali
tate socială), identificarea parametrilor de analiză legaţi de paideia, ca model de
nouă educaţie, şi polarizarea socială a coerciziunii. Importantă ne apare şi cerceta
rea a două dintre topos-urile spirituale ale vremurilor de-atunci, harismaticul şi
miraculosul. Un aspect larg cercetat (pp. 86-98) este legat de ceea ce autorul nu
meşte dificultatea elaborării unei deontologii episcopale pornind de la trei exemple
de combinare a puterii ecclesiastice: botezul muţilor (can. Din Conciliul de la
Orange, 441), crizele milenariste şi convertirile forţate (Severus, 418 sau criza
moaştelor Sf. Ştefan, numită şi a bisericii din Braga sau Magona, 416) care au
readus în discuţie nevoia unui defensor, care în timp avea să devină braţul secular
al statului în biserica lui Hristos (amintindu-se aici disputa dintre Grigorie cel
Mare şi Brunehaut, 597 sau textele majore din Codicele Theodosian, Breviarul lui
Allaric, Legea numită Gombette-texte care echilibrau noţiuni ca potestas sau
auctoritas dragi vremii, uitate în jurisprudenţa de astăzi când ele se amestecă întrun mod mediocru în hotărâri ale instituţiilor UE).
Capitolul III analizează, mai ales după surse ne-canonice, mai pe placul istori
cului modem, convertirea Romanilor (pp. 99-141). Pornind de la textele existente în
Tradus adversus haereses, care au circulat multă vreme în Occident sub numele lui
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Augustin astăzi autorul fiind socotit Quodvultdeus de Cartagina (mort la 453), auto
rul nostru comentează asupra fenomenelor socio-culturale care au făcut pe păgân să
penduleze între religiozitate şi superstiţii sau să ducă la rapida dispariţie a păgânismului senatorial. Excelentă apare însă problematica tratată în contextul fenomenolo
giei culturale legate de permanentizarea păgânsmului popular - la nivelul reprezen
tării populare acceptarea creştinismului de către elitele conducătoare ducând la iden
tificarea sa cu o formă mediocră de manierism religios -paradoxul remarcat de autor
fiind acela că la limita actului de credinţă popular apropierea lui de păgânism revela
o credinţă adâncă, o încredere sporită în Hristos.
Un aspect comentat cu o analiză atentă este cel legat de convertirea evreilor,
mai ales în texte celebre ca acelea aparţinând lui Augustin (Contra Faustum) sau
Prosper de Aquitania, Sidonius Appolinarie (deloc teolog), Nunechius de Nantes,
Cesar de Arles, Grigorie de Tours ori Venantius Fortunatus şi Grigorie cel Mare. Şi
fie că e vorba de Gozalas-iudeu umil, fie de Narbonnais Felix sau ceilalţi iudei din
înalta societate, a căror convertire excesiv aplicată de Sisebut este combătută de
Isidor de Sevilia (în celebrul tratat De Fide catholica contra Judaeos) şi remarcabil
amendată de canonul 57 de la Sinodul IV Toledo care ducea mai departe interdicţia
pe care episcopul Avit de Clermont o dădea împotriva lapidării evreilor ce nu se
lăsau de mozaism, autorul subliniind prin acesta caracterul deschis al perioadei asu
pra convertirii, dar nu cu orice mijloace, a evreilor. Importantă ne apare transferarea
prerogativelor convertirii în planul puterii episcopale, Grigorie de Tours chiar de
numind-o sarcina episcopalis. Analiza continuă în contextul Breviarului lui Allaric,
în care evreii erau recunoscuţi ca fiind cetăţeni romani, regim acceptat de Grigorie
cel Mare, care şi acordă drepturi sporite de protecţie acelora dintre evrei care ajun
geau în instanţe creştine. Apar chiar rugăciuni pentru infelices Iudeai şi convertirea
lor. Este momentul în care se descriu primele dimensiuni ale unui plan de misiune
europeană, identificate în viaţa Sfanţului Ilarie de Poitiers sau a Sfântului Gali de
Clermont (mort la 554), precum şi în epistolele Sf. Grigorie cel Mare către defenso
rul Fantinus sau Petru, rectorul patrimoniului pontifical în Sicilia.
Din acelaşi registru fac parte analizele prezentate sub titlul Prozelitismul iudeuameninţarea unei convertiri concurente (pp. 120-130), textele prezentând totodată
întreaga mitologie anti-iudee care încerca să combată avântul din unele regiuni euro
pene pe care-1 luase prozelitismul iudeu în contra-pondere la cel creştin. Nu este
vorba de texte anti-evreieşti cât texte de întărire a principiilor creştine, a moralei şi
învăţăturii de credinţă, plecând de la profeţiile lui Isidor de Sevilia sau textele juridi
ce din colecţia Stătută ecclesiae antiqua până la procese verbale legate de conflicte
mai mult economice decât xenofobe, cum au fost cele consemnate şi analizate de
istorici cunoscuţi ca Hans Lagenfeld sau Giovanni de Bonfils, sau canonişti cunos
cuţi, specialişti în dreptul canonic al epocii merovingiene ca Paul Mikat, Friedrich
Lotter sau Christof Geisel. Statutul final de convivium este analizat în contextul Si
nodului de la Arles, 506, sau al textelor lui Maxim de Turin.
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Ultima parte a acestui capitol este dedicată de către autor reglementărilor ca
nonice şi de lege care priveau noile erezii, care apăruseră fie drept continuare a celor
pre-convertire fie ca o nouă interpretare dată învăţăturilor de credinţă. Panoplia de
erezii abordată are o largă consonanţă în multe din interpretările actuale date creşti
nismului, mai ales de către reprezentanţii filosofiei liberale. Erezii socotite drept
crime contra societăţii Europei primare sunt astăzi exonerate filosofic şi moral
construindu-se din ele sisteme etico-sociale îndoielnice.
Capitolul IV, Convertind Barbarii (pp. 143-164), porneşte în analiză de la rea
litatea exprimată în acea vreme de preotul Salvian din Marsilia (miji. sec V) în cu
vintele „în ansamblul popoarelor barbare avem de-a face cu două feluri de populaţie:
eretici şi păgâni”, consemnând modalităţile de convertire şi legiferările aferente
convertirii barbarilor, accent punând pe păgânismul şi arianismul germanicilor pre
cum şi pe strategia, care abia mijea, de convertire a conducătorilor în vederea con
vertirii popoarelor la creştinism (cazul Clovis şi consideraţiile ecclesiologice care
decurg din el, temeiurile misionare identificate de Grigorie cel Mare, deschiderea
misiunii pentru convertirea marilor doamne de la curţile princiare).
Concluzia acestei prime părţi a cărţii (pp. 165-166) ar merita să fie consem
nată în întregime, evidenţiind deja realitatea de care se va ocupa în cea de-a doua
parte, întoarcerea Regelui - convertirea suveranului germanic şi a poporului său
(pp. 167-353).
Pornind de la realitatea că odată cu convertirea marilor conducători politici
metodele de convertire ale populaţiei au început să fie marcate de diferenţe, modul
de a gândi misiunea a noilor convertiţi fiind diferit de modul episcopilor de a con
strui convertirea, autorul caută să răspundă acestei bivalenţe metodologice prin
cercetarea amănunţită a acestui fenomen cultural şi istoric: convertirea regatelor
europene structurate şi urmarea acestora asupra mentalităţii şi comportamentului
creştin al epocii. Astfel Capitolul V, Funcţia regală şi convertirea naţională (pp.
171-197), ca şi Capitolul VI, Burgunzii - o convertire după prototip (pp. 199-216),
identifică modele dinamice ale acestui soi de convertire de stat, anevoioasă şi pe
alocuri politizată, datorită intereselor de alianţă politică şi militară a vremii, dar nu
lipsită de spectacularitate. De cealaltă parte, a eşicherului analitic modelul Franci
lor, modelul neterminat (cap. VII; pp. 217-243) şi Regatele arienilor din Aquitania
şi Spania, 418-586 (cap.VIII; pp. 245-274) a căror desfăşurare istorică şi evoluţie
mental-culturală este comentată cu foarte multe amănunte şi cu o atentă corelare
evenimenţială.
Un capitol aparte îl propune istoricul francez atunci când analizează primul
regat catolic propriu-zis, Regatul vizigot catolic/ 586-711 (pp. 275-302) în a cărui
istorie porneşte dinspre decăderile religioase ale epocii comentate, socotind anul
586 ca fiind unul extrem de important în evoluţia mai departe a contextului. Este
vorba de o mare adunare consultativă realizată în regatul lui Reccared, care con
form unor cercetări recente pare că este deja botezat, în secret, la momentul adună
rii, dar prin aceasta nu se reduce din impactul socio-cultural pe care l-a reprezentat
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convertirea per ansamblu în contextul evoluţiei creştinismului european. Tot la
acest capitol marcăm derapajul religios al unor lideri ai zonei, Sisebut, cel căruia
autorul îi publică într-o anexă întreaga legislaţie, care au transformat persecuţiile
religioase în teribile pungi de recuperare orientate înspre interese pur personale.
Alături de Sisebut sunt remarcaţi Chintilia, care tratează iudaismul drept
infidelitas, Recceswith - care vede iudaismul ca ultimă mare erezie, Erwig, care
socoteşte iudaismul ca ultima superstitio, Egicas, care socoteşte iudeii drept ina
mici ai Spaniei, toate exprimând convulsiile sociale ale interpretării Evangheliei
din punct de vedere legic-juridic.
Capitolul X, Anglo-Saxonii din Britania, discută asupra modelului unificare
prin concertare (pp. 303-322), în timp ce al Xl-lea capitol descrie acelaşi proces
convertitor la nivelul Italiei şi al mecanismului său întârziat (pp. 323-349) dar mult
mai rezistent în perspectiva istoriei culturii şi dreptului european creştin. Concluziile
acestei a doua părţi (pp. 351-353), schematizate fidel (p. 352), oferă imaginea unei
Europe pe cale de închegare creştină, fie prin convertiri masive, populare şi nu rare
ori popul iste, fie prin acţiuni misionare concertate, plănuite în cancelariile episcopale
ale vremii, nu de puţine ori în opoziţie culturală cu cele princiare, tensiunile născute
fiind uşor gestionabile prin procesele de convertire la vârf a multora dintre nobilii
principatelor analizate.
De departe însă cea mai importantă parte, pentru cititorul modem este ce-a dea treia, Societatea creştină - mecanismele de definire ale unui creştinătăţi occiden
tale (pp. 357-466). Pornind de la realitatea că deşi botezurile legate de numele unor
regi sau personalităţi ale vremii au marcat diferitele etape de încreştinare ale Europei
— în toate structurile care o defineau-fenomenul general, reţinut ca punct de naştere
al Evului Mediu este instalarea unei societăţi creştine fără a cuprinde pe de-a-ntregul
conţinutul acestei expresii.
Parcursul lui Dumezil nu este lipsit de recurenţe la aceasta, dar converge în câ
teva unităţi de cercetare demne de reţinut. Astfel capitolul XII trasează geo-cultural
şi politic Frontierele societăţii creştine (pp. 359-380), identificând în cap. XIII mo
delul monahal ca fiind oglindit în bivalenţa actului credinţei. Astfel, capitolul intitu
lat Monahii şi convertirea, între violenţă fizică şiforţă spirituală (pp. 381-404) oferă
o primă remodelare a conceptului creştin european, pentru ca următorul capitol, al
XlV-lea, Elitele laice şi convertirea (pp. 405-427) să identifice ceea ce, nu doar în
viziunea autorului ci şi a multor recenzenţi, ar trebui să fie a doua axă a restaurării
dinamicii creştine a atriţiei misionare europene. Un ultim dar foarte valoros model
este acela diagramat în ultimul capitol al acestei grandioase opere de cercetare istori
că şi cultural-teologică. Astfel capitolul XV, Noile practici misionare - cucerire şi
evanghelizare (pp. 430-458) dezvoltă începuturile celebrului bellumjustum în nume
le căruia şi astăzi, din păcate, se nasc invazii de democratizare (a se vedea cazul
Afghanistan sau Kosovo) dar care astăzi, spre deosebire de vremurile de început ale
coagulării europene, nu duc la convertirea creştină a spaţiului şi populaţiei, ci la o
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teribil de năucitoare coroziune post-modemă a principiilor fondatoare ale creştinis
mului şi Europei istorice, deci creştine.
Remarcabil şi echilibrat ne apare Epilogul lucrării (pp. 459-466), prefaţat de
Scrisoarea lui Bartolomeu de Las Casas către Pius al V-lea (la 1566), fundamentul
modem al acceptării pluralismului confesional şi cultural creştin european, bazat pe
canoane, lege de stat şi lege naturală.
Dimensiunea ştiinţifică a cărţii este dată de cele 230 de pagini de note, ele înse
le mici tratate de istoriografie şi cultură teologică europeană, precum şi de o colecţie
de texte, cuprinse la Anexe (pp. 639-689), traduceri ale unor texte de lege şi a unor
acte de reală valoare pentru aprofundarea cercetării, pe care autorul, Bruno Dumezil,
o declară abia deschisă prin încheierea acestei cărţi. Este clar că procesul cultural al
acestei cărţi nu se poate fundamenta doar din lectura ei. Editarea ei a durat un an,
deşi pe coperta 2 ne apare ca an de editare 2005 tipărirea acestei cărţi eveniment s-a
încheiat abia în iunie 2006 (cf. datei din nota privind tipărirea). Spunem aceasta
pentru a sublinia că simpla ei trecere pe hârtie presupune un efort imens, efort la care
ar trebui să fim părtaşi prin traducerea şi editarea ei, fie şi parţială, în limba română.
Credem că subiecte privind falsul antisemitism european timpuriu ca şi proiectarea
misionară a discursului politico-social al bisericii creştine din frontierele geo-politice
ale actualei Europe, pot fi un bun prilej de formare şi informare a preoţimii şi
laicatului nostru. Implicarea în analize coerente pe seama UE sau a diverselor clauze
de integrare credem că pot să-şi afle începutul în această teribil de frustă diagramă
istorică.
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA

Jaclyn L. Maxwell, Christianization and Communication in Late Antiquity.
John Chrysostom and his Congregation in Antioch, Cambridge University Press,
2006,198 p.
Jaclyn L. Maxwell, profesor asociat la Departamentul de istorie şi religii mon
diale şi clasice al Universităţii Ohio este autoarea uneia dintre cele mai noi lucrări
despre Sfanţul Ioan Gură de Aur, al cărei subiect este modul comunicării dintre
Sfântul Ioan şi credincioşii săi. Lucrarea se încadrează într-o nouă tendinţă istoricoteologică de studiere atentă a relaţiei dintre autorităţile bisericeşti şi laici, studii axate
în special pe anumite epoci (Antichitate, Ev Mediu) sau personalităţi.
Aşa cum arată în introducere, autoarea se opreşte mai ales asupra omiliilor ros
tite de Sfântul Ioan la Antiohia, deoarece ele sunt mai interesante, acest „oraş cu
adevărat elenistic, oferă cazuri de studiu mult mai apropiate decât Constantinopolul,
capitala creştină nou construită, dominată de curtea imperială” (p. 3). Pe baza acestor
omilii vor fi analizate - ne anunţă autoarea - „aspecte ale schimbării culturale şi
comunicării sociale aduse de dezvoltarea creştinismului” (p. 8).
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Lucrarea este structurată pe şase capitole (în afara introducerii). Primele două
capitole au caracter introductiv, rolul lor fiind de a demonstra că locuitorii polis-u\u\
grecesc erau obişnuiţi cu figura vorbitorului în public, mai ales datorită filoso 1 or ce
aparţineau celei de-a doua sofistici. Primul capitol, Predica filosofică în urnea ro
mană (p. 11-41), se concentrează mai întâi asupra unor figuri păgâne şi a re aţiei or
cu societatea marginală, dezbaterile lor despre rolul filosofului în societate, discuţiile
lor despre limba şi stilul potrivite vorbirii publice, precum şi exemple e inte ectua 1
păgâni care au apelat la audienţa populară. Partea a doua a acestui prim capiţo se
ocupă de modul în care au perceput liderii creştini relaţia lor cu filosofii tra îţiona 1
şi cum au abordat problema predicării discursului filosofic maselor.
.
De exemplu, Maximilian de Tyr, încercând să atragă noi adepţi, sena că deşi
imaginea filosofului este aceea a unei persoane retrase, şi greu de înţe es, aceas
imagine este greşită. Ca şi cetăţeni, filosofii sunt integraţi în viaţa cetăţii, „precum
un membru în corp”. în secolul IV, Themistius era apreciat de Iulian Apostatul
pentru implicarea lui socială şi era flatat de împărat care i-a spus ca are putere mai
mare decât un rege, căci poate educa noi filosofi care să contribuie apoi a ezvo
tarea societăţii.
Cei care aparţineau celei de-a doua sofistici se adresau poporu ui pe străzi sau
în teatre. Dio Chrysostom este un exemplu de filosof popular. Pentru a putea ace
accesibil maselor mesajul filosofic, reprezentanţii celei de-a doua so istici au acu
apel la oratorie.
. .
Predicatorii creştini aveau multe în comun cu contemporanii lor Pogani care
erau oratori. Marii oratori creştini s-au format la şcolile retorice păgâne, micii
deau uneori drept exemplu pe creştini şi invers, însă ambele părţi Pier fau nic*°
dată ocazia de a-şi dovedi superioritatea. Creştinii atacau pe filosofii păgâni pen
elitismul lor. Un exemplu aparte al modului „cum un episcop creştin a păstrat atnoutele unui sofist tradiţional” (p. 36) este Anfilohiu de Icomu, văr al Sfanţului Ong
de Nazianz. „El a studiat cu Libanius în jurul anului 350, apoi a os ac î
Constantinopol ca şi retor şi avocat. Retras din Constantinopol datorită unor pro e
me financiare, el a intenţionat să se stabilească în oraşul natal, să ducă o viaţa asce că şi să aibă grijă de tatăl său, un retor vestit în regiunea lui natală. Insa prietenul lui,
Sfanţul Vasile cel Mare l-a hirotonit episcop. La auzul acestei veşti, Libanius, care in
general era critic cu creştinii, a fost entuziasmat la auzirea veştii şi l-a felicitat pentni
alegere, deoarece îi oferea posibilitatea de a-şi expune talentul său e vor îtor in
public. Pe baza acestui exemplu, dar şi a corspondenţei dintre Libanius şi Sfanţul
Vasile cel Mare, Anfilohiu de Iconiu etc., deci dintre oratori păgâni şi creştini, autoa
rea concluzionează că se poate vorbi de o continuitate între oratorii păgâni şi pre îca
creştină. „Deşi originile predicilor ca şi parte a Liturghiei precum şi axarea^ or pe
exegeză se datorează mai mult tradiţiei iudaice decât genului retoricii clasice, învăţă
tura păgână a influenţat modurile în care predicatorii educaţi au vorbit despre cnpturi” - este concluzia acestui al doilea capitol (p. 40).
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Capitolul II, Retorică şi societate: contexte ale vorbirii publice în Antiohia an
tichităţii târzii (p. 42-64) analizează diferitele tipuri de vorbire publică care aveau
loc la Antiohia şi care s-au constituit ca şi genuri pregătitoare pentru predica creşti
nă. Marile oraşe aveau parte de discursuri rostite la diferite ocazii: inaugurări de
clădiri, diferite sărbători etc. Celebra cuvântare a lui Libanius despre Antiohia a fost
rostită cu ocazia jocurilor olimpice din anul 356. Lucrarea Misopogon a lui Iulian
oferă diferite detalii despre cuvântările rostite la Antiohia: satira era un gen gustat de
antiohieni, retorica de la curte era mereu prezentă, teatrul oferea discursuri ale acto
rilor în cadrul unor piese, studenţii rosteau declamaţii imaginând diferite situaţii
dramatice. Dintre studenţii retorului păgân Libanius, care a activat în ultima parte a
vieţii la Antiohia, mulţi erau creştini. Astfel, din 89 de studenţi, 75 erau păgâni şi 12
creştini, iar unul iudeu. A purtat corespondenţă cu 76 de creştini şi 102 păgâni. Edic
tul lui Iulian care interzicea creştinilor să înveţe retorica a înfuriat pe creştini şi a fost
condamnat de Ammianus Marcelinus (22. 10. 7) păgân, admirator al lui Iulian. în
concluzie, cultura vorbirii în public, dar şi a ascultării cuvântului era omniprezentă
în Antiohia sfârşitului de secol IV. Atât creştinii cât şi păgânii aveau o educaţie în
acest sens.
Capitolul III, Comunitatea Sfântului loan Hrisostom de la Antiohia (p. 65-87),
descrie diferitele categorii sociale care apar în omiliile sale. Mai întâi însă autoarea
intră în dialog cu teologii care s-au ocupat înainte de această chestiune. Potrivit lui
Ramsey MacMullen, comunitatea Sfântului loan ar fi fost formată din elite, cei de
rând fiind prezenţi doar la sărbătorile mari, iar femeile nu erau prezente sau pur şi
simplu predicile nu le erau adresate. Wendy Mayer şi Philip Rousseau au dovedit că
cercul auditoriului Sfanţului loan era mult mai larg. Pe această linie, autoarea arată
interesul clasei de mijloc pentru Biserică, după care analizează pe scurt modul în
care diferitele categorii sociale sunt prezente în omiliile hrisostomiene: săracii sunt invitaţi să ia parte la funeralii şi la pomene spre a li se putea face milsotenie,
aceasta însă neînsemnând că ei lipseau de la alte servicii religioase; muncitorii şi
meşteşugarii - li se atrage atenţia că fiecărei meserii îi este specific un anumit păcat;
sclavii - statutul lor de sclavi nu-i făcea creştini de mâna a doua, ci aveau aceleaşi
îndatoriri ca şi creştinii liberi. De soarta lor era responsabil stăpânul de sclavi, care
era responsabil de conduita lor morală aşa cum era responsabil de cea a soţiei şi a
copiilor săi; ţăranii - nu au făcut parte din auditoriul regulat al Sfântului loan, de
aceea când ei au fost prezenţi, Sfântul loan a subliniat în mod special acest lucru;
femeile - sunt tratate ca egale ale bărbaţilor în ceea ce priveşte sarcinile morale. Deşi
se pare că Sfântul loan se adresează în general unui public masculin, are uneori spe
ciale referiri la femei, mai ales la păcatele lor, precum dorinţa de a poseda podoabe,
frecventarea teatrelor etc. La Sfântul loan nu întâlnim blamarea femeii sau ceea ce sar putea numi în limbajul actual, atitudini misogine. Evreii sunt în schimb aspru
criticaţi. între auditorii Sfântului loan se mai numără copiii, catehumenii, călugării
posedaţi de diavol şi ereticii.
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Capitolul IV, A învăţa spre a fi convertit - pedagogia Sfântului Ioan Gură de
Aur (p. 88-117), cuprinde o analiză a modului în care Sfântul Ioan se raportează faţă
de educaţia păstoriţilor săi prin predicile sale. Pentru el Biserica este o „şcoală spiri
tuală”. El era convins că fiecare persoană are aptitudini pentru educaţie, virtute şi
studiu. Predica era pentru el accesul celor cu mai puţină educaţie la cunoaşterea
propriei lor credinţe, deşi nu cunoştinţele, ci trăirea era cea mai importantă. In
schimb, Sfanţul Ioan era convins că propria lui mântuire depindea de determinarea şi
modul în care el predica. Biserica era în Antiohia sfârşitului de secol IV o instituţie a
educaţiei, cu auditoriu de diferite nivele educative. Unii dintre ascultătorii Sfântului
Ioan nu erau de acord cu interpretarea dată de el anumitor texte biblice.
Ultimele două capitole încearcă să găsească ce anume pot să ne spună predicile
Sfanţului Ioan despre practicile religioase şi credinţa laicilor din Antiohia. Capitolul
V, Cunoştinţe practice şi viaţa religioasă (p. 118-143), relevă faptul că cei mai mulţi
creştini erau serioşi în căutarea lor religioasă. Diferenţa dintre ei consta mai mult în
modul diferit de interpretare al pietăţii decât în ignoranţă sau indiferenţă. Aşa se
explică faptul că uneori predicatorul şi auditoriul său aveau păreri deferite cu privire
la efectul malefic al vreunui păcat sau cu privire la importanţa unei anumite virtuţi.
Capitolul VI, Obiceiurile şi creştinarea vieţii de zi cu zi (p. 144-168), urmăreşte
poziţia Sfântului Ioan, dar şi a auditoriului său faţă de modul şi măsura în care precep
tele religioase trebuie să fie extinse în viaţa de zi cu zi. Sfântul Ioan a observat că la
piaţă sau la teatru, creştinii nu puteau fi deosebiţi de necreştini. Dorinţa lui ca şi predi
cator era să creeze o societate creştină. în opinia autoarei, măsura în care creştinii
Antiohiei respingeau sau aprobau afirmaţiile predicatorului determina modul în care ei
doreau să trăiască cum predicatorul ar fi putut să progreseze cu predicarea sa.
Concluziile relevă încă o dată dificultatea demersului ştiinţific al acestui studiu,
anume de a combina istoria socială cu cea intelectuală. Acest lucru este cu atât mai greu
când obiectul de studiu este Antiohia secolului IV. Din păcate, nu deţinem, aşa cum ne
am dori, un jurnal al vreunui ascultător al Sfântului Ioan care să fi notat cu grijă propriile
impresii precum şi reacţiile celor apropiaţi Ia predicile hrisostomiene. Iniţiatorul cercetă
rii reacţiilor auditoriului la predicile Sfântului Ioan este nevoit să recurgă la chiar aceste
predici ca principală sursă de cunoaştere, desigur indirectă, a reacţiilor auditoriului.
Principalele concluzii ale autoarei sunt: 1) popularitatea predicatorului îi dădea
o anumită influenţă însă nu şi controlul asupra laicilor în ceea ce priveşte credinţa şi
obligaţiile religioase; 2) creştinarea şi „ortodoxizarea” au fost două procese lente şi
inegale în istoria creştinismului; 3) predicile hrisostomiene relevă mai degrabă idea
lul său şi nu o stare de fapt existentă, de aceea uneori ies Ia lumină şi frustrările lui
legate de discrepanţa dintre ideal şi realilate.
Avem de-a face cu o carte a cărei metodă ştiinţifică este aproape neabordată la
noi, fapt pentru care merită tot interesul din partea celor interesaţi de studierea Anti
chităţii creştine.
Lect. Univ. Dr. Daniel BUDA
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Adolf Martin Ritter, Alte Kirche, 9. iiberbearbeitete und ergănzte Auflage,
Kirchen — und Theologiegeschichte in Quellen, Neukirchener Verlag, 2007, 277 p.
A apărut, în limba germană, cea de-a noua ediţie a primului volum cu titlul: Bi
serica veche din seria de şase volume a colecţiei Istoria Bisericii şi a teologiei în
izvoare. Alegerea textelor, traducerea şi comentariul acestui volum aparţine lui
Adolf Martin Ritter, unul dintre iniţiatorii şi editorii colecţiei. Aşa cum arătau edito
rii în Cuvântul înainte la primul volum apărut în 1976 şi redat în această nouă ediţie,
colecţia Istoria Bisericii şi a teologiei în izvoare dorea să ofere „fragmente de îzvoare” din „istorici bisericeşti, şi profani, din lucrările Părinţilor bisericeşti cât şi ale
filosofilor, acte sinodale, legi statale, cu privire la religie, (fragmente) din lucrările
bisericeşti de drept canonic, din polemici universitare şi mărturisiri de credinţă etc.”
cu scopul de a oferi celor ce o vor folosi „contact cât mai nemijlocit” cu perioada
istorică din care provin fragmentele. Această serie a colecţiilor de izvoare comentate
a avut un succes deosebit în mediul teologic german. Mai ales primul volum al seriei
a fost în repetate rânduri epuizat, fapt pentru care autorul a fost nevoit să-l republice
în mai multe ediţii. Ele cuprind fragmente din cele mai importante izvoare ale unei
epoci, precedate de o introducere sau un comentariu şi încheiate de o bibliografie.
Aşa cum Domnul Ritter ne asigură în prefaţa la ediţia a noua, textul pus acum
la dispoziţia cititorilor a suferit o serie de îmbunătăţiri, anume bibliografia a fost
actualizată, traducerile au fost revizuite, iar comentariile reverificate. Unele frag
mente de izvoare au fost schimbate sau modificate. Structura volumului a rămas
aceeaşi ca şi a ediţiilor precedente, anume mai întâi este redat cuprinsul izvoarelor
traduse şi comentate (p. I-XI), după care urmează textele propriu-zise însoţite de
introducere şi bibliografia actualizată (p. 1-264), iar la finalul volumului, patru
registre ajută la uşoara folosire a volumului în scopuri ştiinţifice: 1. registrul în
ordine alfabetică al textelor traduse (p. 265-269), 2. registrul de locuri biblice
(270-272), 3. registrul autorilor şi persoanelor antice (p. 273-275) şi un registru
tematic (p. 276-277).
Deşi în prefaţa acestei ediţii autorul afirmă că lucrarea va fi folosită mai ales de
către studenţii evanghelici şi catolici, sperând ca acesta să-i ajute să nu uite moşteni
rea creştină antică comună, această serie, şi în special acest volum este destul de bine
cunoscut mediului teologic ortodox român, el fiind folosit mai ales de către cadrele
universitare - din fericire destul de numeroase - care au studiat în Germania. îmi
îngădui să anunţ aici iniţierea unui proiect care vizează traducerea în limba română a
acestui volum, spre a fi accesibil unui număr cât mai larg de persoane interesate de
istoria şi teologia Bisericii vechi. Proiectul unnează a fi coordonat de subsemnatul,
împreună cu Dr. JOrgcn Hcnkel, Directorul Academiei Evanghelice Transilvania,
care, împreună cu o echipă de teologi şi istorici bisericeşti români, buni cunoscători
ai limbii germane, dar şi ai limbilor clasice, vor duce la îndeplinire acest proiect.
Fiind vorba de o colcelie de izvoare, multe dintre ele deja traduse în limba română,
munca de editare a acestui volum nu ar trebui să dureze prea mult. Sunt sigur că
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astfel s-ar aduce o contribuţie importantă nu numai la mai buna cunoaştere a istoriei
Bisericii Vechi la noi, ci mai ales la familiarizarea studenţilor, masteranzilor şi doc
toranzilor cu munca pe izvoare. Sperăm ca volumul să se bucure în România de
acelaşi succes pe care l-a avut în Germania şi în Coreea de Sud (unde a apărut o
ediţie tradusă în coreană).
Lect. Univ. Dr. Daniel BUDA

Christoph Markschies, Origenes und sein Erbe. Gesammelte Studien, Texte
und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (TU) Bând
160, Walter de Gruyter, Berlin. New York, 2007, 283 p.
Aşa cum arată în Cuvântul înainte (p. VII), Christoph Markschies s-a hotărât să
îşi publice în volum studiile sale despre Origen, la rugămintea a numeroase persoa
ne. Fiind publicat în anul în care Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” i-a decer
nat primul titlu de doctor honoris causa din viaţa lui (cu siguranţă nu şi ultimul),
volumul este dedicat de către autor acestei Facultăţi, fapt care, îmi permit să afirm,
ne onorează în chip deosebit!
Lucrarea cuprinde treisprezece studii publicate în diferite reviste, volume co
lective sau omagiale. Dacă primul studiu din volum Origen. Viaţa - opera - teolo
gia - influenţa (p. 1-13) publicat iniţial într-un volum cu titlul Clasici ai teologiei
are în mod firesc forma şi conţinutul unui articol de dicţionar, cel de-al doilea,
Castrarea sau probleme de stomac? Câteva noi reflecţii aspra vieţii ascetice a lui
Origen (p. 15-34), se ocupă de autenticitatea informaţiei potrivit căreia Origen s-ar
fi castrat. Mai întâi sunt prezentate pe scurt argumentele şi contra-argumentele din
operele celor mai importanţi istorici şi patrologi moderni, după care este realizată
o scurtă introspecţie, medicală, juridică şi filosofică în poziţia faţă de castrare în
vremea lui Origen. Castrarea nu era o rutină (cum scrie P. Brown), ci în cel mai
bun caz, pentru medicii vremii, un mod de tratare a unor boli. în rest, imaginea
castraţilor era una negativă. Medicina antică era conştientă de pericolul pe care-1
reprezenta operaţia în sine pentru corp, iar medicii descriau efectele post-operatorii
asupra corpului celui castrat ca fiind asemănătoare feminizării. O lege din vremea
lui Hadrian pedepsea cu moartea pe medicii care efectuau castrări, sau persoanele
care se auto-castrau, însă în vremea lui Origen legea nu-şi mai avea aceeaşi strictă
aplicabilitate. Prezentarea mentalităţii antice faţă de castrare ar fi un argument
împotriva autenticităţii informaţiei despre castrarea lui Origen, care a fost un bun
cunoscător al ştiinţelor antice. Demnă de luat în seamă este pentru autor încercarea
lui E. R. Redepenning, la mijlocul sec. XIX de a demonstra că boala de stomac a
lui Origen descrisă de Eusebiu, ar fi fost o urmare a castrării, căci este cunoscut
faptul că cei castraţi suferă de astfel de boli. Acest lucru este consemnat de un
studiu realizat de medicul german W. Koch asupra sectei scopiţilor din România în
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timpul ocupaţiei germane din vremea primului război mondial. Descrierea scopiţilor arată însă şi faptul că practicarea unei astfel de operaţii este posibilă doar în
mediile bigote, cărora Origen nu le-a aparţinut în nici un caz. Pe de altă parte,
trebuie să ne întrebăm de ce ar fi prezentat Eusebiu, mare admirator al lui Origen,
această informaţie, deloc pozitivă, despre Origen dacă ea nu ar fi fost adevărată?
Ch. Markschies nu prezintă o concluzie clară căci „istoricul trebuie să tacă dacă
izvoarele sale nu reuşesc să transmită declină claritate” (p. 34) însă după mine lasă
de înţeles că există mai multe argumente împotriva autenticităţii decât pentru au
tenticitatea informaţiei legată de castrarea (sau autocastrarea) lui Origen.
Titlul celui de-al treilea studiu „... în general nepotrivite pentru comunitate ...” (
35-62) este un citat din Heinrich Bassermann (specialist în teologia practică, sec. XIX)
care caracteriza cu aceste cuvinte predicile lui Origen. Markschies răspunde la această
provocare, formulând câteva „consideraţii cu privire la scopul şi urmarea predicilor
lui Origen ” (cum este formulat subtitlul studiului). Origen a predicat extrem de mult,
până astăzi păstrându-se un număr impresionant de predici. El a predicat nu numai la
Alexandria, ci şi în Cezarea Capadociei sau Asia Mică; episcopul Firmilian al Cezareei
Capadociei l-a vizitat la Cezarea Palestinei cu scopul de a-şi aprofunda cunoştinţele
omiletice. Autorul identifică şase aspecte legate de scopul şi forma predicii la Origen:
(1) a citi şi explica Sfintele Scripturi poporului” (Contra Celsus III, 50); (2) asimilarea
principiilor predicii de către comunitate; (3) păstrarea unei structuri dialogice de bază;
(4) predicatorul să se străduiască să explice ascultătorilor cât mai concret textul biblic;
(5) detaliile neimportante vor fi trecute cu vederea, pentru a nu pierde interesul audito
riului; (6) prin predică, auditoriul să fie mişcat spre schimbare. Cea de-a şaptea intenţie
a predicilor origeniene, anume aceea de a educa comunitatea în evlavia creştină, le
rezumă pe celelalte şase. Autorul încearcă şi câteva aprecieri cu privire la modul în
care au fost primite predicile lui Origen de către auditoriul său. în lipsa unor mărturii
externe pe care să se poată baza, el apelează în special la diferite reacţii ale lui Origen
însuşi cauzate de poziţionarea auditoriului său. Astfel aflăm că avea ascultători mul
ţumiţi sau mai puţin mulţumiţi (Luc. Omil. XXV, 6), exegeza sa alegorică nu a fost, se
pare, întotdeauna bine primită (Gen. Omil. XIII, 3); Origen se plânge de un anumit
absenteism de la biserică a credincioşilor lui (Gen. Horn. X, 1). în rândul mărturiilor
externe despre predica origeniană poate fi enumerată doar cuvântarea sa de despărţire
a lui Grigorie Taumaturgul. Lipsesc în general luări de poziţie faţă de efectul predicilor
autorilor creştini antici. O excepţie fericită o constituie doar aprecierile Fericitului
Augustin faţă de predicile Sfântului Ambrozie.
„Origen şi comentarea epistolei pauline către Romani. Câteva comentarii cu
privire la receptarea tehnicii comentariului antic în creştinismul secolului al treilea,
şi preistoria et (p. 63-89) este cel de-al patrulea studiu al volumului. Debutează cu
cateva o servaţii cu privire la exegeza biblică creştină până la Origen, după care
continuă cu câteva observaţi generale cu privire la exegeza biblică origeniană, apoi
concentrează . asuPra comentariului marelui teolog alexandrin la prologul epistolei
c tre ornam şi la epistola propriu-zisă. Concluzia autorului este că toate comenta392
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riile biblice ale lui Origen au fost scrise cu un scop pedagogico - soteriologic, fapt
pentru care nu a receptat întru totul instrumentarul filologic de interpretare. La
Origen se poate observa o combinare a tradiţiilor interpretative: iudeo-creştine, ştiinţifico-populare şi ştiinţifice de specialitate.
„Dumnezeu şi om la Origen. Câteva puţine observaţii la o temă vastă” (p.91105) este primul studiu cu tentă dogmatică al volumului. Studiul îşi propune să vor
bească despre „legătura transcedentală a omului” în contextul folosirii în context
antropologic de către teologia catolică modernă a noţiunilor de „deschidere faţă de
lume” sau „fiinţă a transcendentului” (articolul a fost scris pentru un volum omagial
în cinstea Cardinalului Karl Lehmann). Autorul consideră ca indispensabilă atingerii
scopului său, o prezentare a noţiunii şi imaginii de Dumnezeu la Origen. Noţiunea
de bază ce caracterizează persoana divină la Origen este „absoluta transcendenţă,”
ceea ce însă nu exclude posibilitatea relaţiei cu creaturile raţionale. Dacă ar fi să
caracterizăm antropologia lui Origen, atunci am putea s-o facem în fraza: sufletele
umane au căzut şi „s-au răcit” însă şi-au păstrat capacitatea de a progresa spre starea
iniţială, deci de a comunica cu divinitatea. Această posibilitate de a comunica este
argumentată de către Origen atât cu elemente biblice cât şi platonice. în concluzie,
„poziţia antropologică a lui Origen poate fi ... fără nici o îndoială redată prin noţiu
nea modernă de «legătură transcedentală»”.
Al doilea studiu dogmatic al volumului - Sfântul Duh în Comentariul la Ioan
al lui Origen (p. 107-126) - realizează o schiţă a pnevmatologiei lui Origen mai ales
pe baza Comentariului la Ioan şi în opoziţie cu două volume pe marginea
pnevmatologiei lui Origen redactate de teologul german Wolf-Dieter Hausschild. în
opoziţie cu acesta, Markschies ajunge la următoarele concluzii: Origen a fost primul
autor creştin care s-a străduit să alcătuiască o pnevmatologie coerentă. El respinge
ideea formulată în istoria dogmelor, care îşi are originea la Hamack, potrivit căreia
Origen ar fi gândit „binitarist” (adică a vorbit doar în general doar despre Tatăl şi
Fiul, în vreme ce referirile la Duhul Sfânt ar fi prea rare şi prea superficiale pentru aI putea considera un al treilea principiu triadologic). în cel mai rău caz el a fost
„binitarist fără voie.” A doua mare obiecţie legată de pnevmatologia sa este aceea că
Origen nu ar fi considerat necesar „un al treilea principiu” divin în Treime. Autorul
demonstrează că în Comentariul la Ioan, Origen consideră pe Duhul Sfanţ ca „ipos
tază divină clar profilată”.
Următoarele două articole ale volumului sunt dedicate relaţiei lui Origen cu filosofia greacă, respectiv cu epicureismul, precum şi cu erezia, respectiv cu gnoza
valentiniană. în Epicureismul la Origen şi în tradiţia origenistâ (p. 127-154) este
primul studiu din această categorie. Pentru a trata acest subiect prea puţin abordat în
literatura teologică modernă, Markschies realizează mai întâi o scurtă referire la
poziţia lui Clement Alexandrinul faţă de Epicur. în lucrarea Stromates, Clement îl
numeşte pe Epicur „iniţiatorul ateismului”, care s-a aflat în contradicţie cu celelalte
curente filosofice. Clement l-a citat textual pe Epicur şi a oferit unele informaţii
biografice despre el. La Origen lucrurile stau altfel. El pomeneşte de peste şaizeci de
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ori numele Iui Epicur, de cele mai multe ori în lucrarea împotriva filosofului Celsus.
El i-a inclus de asemenea pe epicureici în rândul „ateiştilor.” în lucrarea împotriva
lui Celsus, Origen l-a identificat pe acesta ca fiind epicureu. Ştim astăzi cu siguranţă
că Celsus, care a trăit la Alexandria în a doua jumătate a secolului II, a fost medioplatonic. Peste aproximativ 60 de ani Origen îl identifică surprinzător, ca fiind epicu
reu, deşi în opera sa Origen face clară diferenţă între epicurei şi platonici. Se pare că
Origen a luat informaţii despre Celsus dintr-un lexicon de filosofi din vremea sa.
Aşa a ajuns să identifice pe adversarul său Celsus, cu filosoful epicureu cu acelaşi
nume care a trăit în vremea împăratului Hadrian. Deşi în cursul analizei sale asupra
ideilor lui Celsus descoperă că acesta nu gândea asemeni epicureicilor, Origen nu se
abate de la ideea că Celsus a aparţinut acestui curent filosofic. Origen a cunoscut
puţine lucruri despre epicureici. Probabil s-a informat cu ajutorul unor lexicoane
scrise de stoici şi platonici, deci de adversarii epicureicilor.
Partea a doua a articolului se ocupă de poziţia faţă de epicureism a unor urmaşi
ai lui Origen. Dionisie al Alexandriei a scris o lucrare împotriva epicureicilor, păs
trată astăzi doar fragmentar. Şi Dionisie a cunoscut prea puţin pe Epicur, căci în
fragmentele păstrate nu există nici un citat din opera acestuia. Sursa lui de informaţie
despre epicureism a fost probabil acelaşi gen de lexicoane folosite şi de mentorul lui,
Origen. Sfanţul Vasile cel Mare, care a avut cu siguranţă ocazia să cunoască mai
multe despre Epicur în timpul cursurilor sale la Constantinopol şi Atena, se ocupă
extrem de puţin de Epicur. Aceasta probabil şi datorită faptului că tradiţia impusă de
Origen nu permitea acest lucru. Numele lui Epicur este pomenit numai o singură
dată în marea operă vasiliană, anume într-o scrisoare ce face o referire la activitatea
epistolară a lui Epicur. Sfântul Grigorie de Nazianz face o referire surprinzător de
pozitivă la adresa lui Epicur, într-una din poeziile sale. De asemenea el include pe
Epicur în rândul filosofilor, pomenindu-1 într-un întreg şir de filosofi, alături de Platon şi Aristotel. Din opera sa nu lipsesc nici referiri negative la filosofia epicureică,
avem însă în mod clar de-a face cu o schimbare de atitudine datorată, probabil studii
lor sale la Cezareea, Alexandria şi Atena. în concluzie, atitudinea scriitorilor creştini
faţă de Epicur a fost influenţată de cea a filosofilor păgâni anti-epicureici, însă ea
cunoaşte diferite accente care ar merita să fie studiate mai cu atenţie.
Al doilea articol pe care l-am categorisit ca făcând parte din grupul de două ar
ticole care prezintă poziţia lui Origen faţă de mediul de gândire extra-eclesial se
intitulează Gnoza valentiniană în Alexandria şi Egipt (p. 155-171). Articolul care
abordează o temă vastă îşi propune să prezinte informaţiile prosopografice şi
doxografice despre gnoza valentiniană din Egipt, pe care apoi să le completeze cu
informaţii pe care le avem de la Origen şi Clement Alexandrinul. Markschies este
unul din cei mai mari specialişti în viaţa şi teologia lui Valentin. în teza sa de docto
rat intitulată Valentinus Gnosticus? el a emis teoria, contestată la acea vreme dar
însuşită în anii ce au urmat de tot mai muţi specialişti în gnosticism, că Valentin nu a
fost un gnostic în sensul propriu al cuvântului. în studiul de faţă el demonstrează mai
întâi că perioada alexandrină a biografiei lui Valentin despre care ne informează
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Epifaniu de Salamina nu ne este cunoscută. Mai există o categorie numită a
„valentinienilor” care poate fi împărţită în două grupe: învăţători: Teodot, Heracleon
şi Marcus, însă despre nici unul dintre aceştia nu putem spune cu siguranţă că au
trăit în Egipt. Origen are unele referiri la Heracleon, însă distanţa cu care acestea
sunt făcute demonstrează, în opinia autorului, că nu avem de-a face cu o persoană
care ar fi trăit multă vreme sau ar fi jucat un rol important la Alexandria. Latinismele
din scrierile lui Heracleon par a indica mai degrabă o activitate de mai lungă durată
în Italia. Marcus pare a fi mai degrabă originar din Asia Mică sau Italia decât din
Egipt. Faptul că Ieronim îl numeşte 1tMarcum Aegyptium” pare a fi mai degrabă o
referire la activitatea sa ca mag decât o trimitere la originea lui. Ambrozius (sponso
rul lui Origen, care i-a pus la dispoziţie stenografi) şi Candidus fac parte din a doua
categorie, a „valentinienilor.” Despre Ambrozie, aflăm de la Eusebiu de Cezareea
(HE VI, 18, 1) că a fost pentru o vreme adept al ereziei lui Valentin, dar datorită lui
Origen, a revenit la adevărata credinţă creştină. Scopul întregului efort al acestui
studiu mi se pare a fi acela de a aduce - cu ajutorul informaţiilor care le avem despre
adepţii de diferite categorii ai lui Valentin, inclusiv cu ajutorul celor oferite de către
Origen şi Clement - noi dovezi în spijinul ipotezei formulate de Markschies în
Valentinus Gnosticus? anume că Valentin a fost un exeget biblic activ la Roma şi nu
un eretic gnostic.
Două studii au menirea de a-1 compara pe Origen cu Sfanţul Ambrozie al
Milanului, primul pe tărâm dogmatic, iar cel de-al doilea pe tărâm exegetic. Primul
studiu din această categorie (al nouălea studiu în volum) se intitulează Ce înseamnă
oboicc? Două răspunsuri, la Origen şi Ambrozie; importanţa acestora pentru exe
geza şi teologia lor (p. 173-193). Aşa cum anunţă la începutul studiului, autorul nu
s-a oprit asupra tuturor locurilor unde Origen foloseşte oboia (în jur de 250) sau
Ambrozie oboia/sustanţia (de 9/213 ori), ci doar asupra acelora care ne permit să ne
facem o imagine clară asupra problematicii la Origen şi să identificăm preluările
realizate de Ambrozie, precum şi modificările operate. în cercetarea sensului oboia
la Origen, autorul porneşte de la încercarea de explicare oferită de Origen în lucrarea
De oratione cuvântului din Tatăl nostru emoboioc;. Pentru Origen „pâinea cea de
toate zilele” sau „cea spre fiinţă” - emoboiot; ar însemna „pâinea care se uneşte cu
oboia noastră.” în referirile sale la oboia. Origen ar fi folosit (potrivit lui Ren6
Cadiou) un fel de dicţionar „Despre folosirea stoică a cuvintelor” de a cărui existenţă
ştim numai de la Origen. Dicţionarul oferea nu mai puţin de opt înţelesuri ale cuvân
tului obota. Origen ar fi operat cu aceste sensuri, iar pe lângă aceste opt sensuri
stoice, el a mai operat şi cu sensuri platonice ale cuvântului oboia. Origen ar fi putut
găsi o a treia cale de interpretare a sensului oboia însă nu a făcut-o, aşa că la Origen
nu putem vorbi de un sens clar al noţiunii de oboia. Acest pas ar fi fost realizat de
Ambrozie. Pornind de la unele elemente biblice - ăTUoboiOQ şi Xcxoq Ttepioboioq el
a încercat să demonstreze împăratului Graţian, în lucrarea intitulată Scriere despre
credinţă, că termenul âpooboioţ este de origine biblică, nu cum contradictoriu pre395
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tindeau arienii. El operează etimologic, ceea ce nu găsim nicăieri la Origen, demon
strând că ofioia provine din &e'i o^aot. Acest &ei ofiaa se referă numai la
Dumezeu, deci ofioia se referă numai la Dumnezeu. Această identificare este, desi
gur, problematică şi a fost făcută de Ambrozie într-o lucrare ce are mai degrabă
aspectul unui „curs rapid, de natură omiletică.” De aceea în alte lucrări, el a făcut
diferenţierea dintre intellegibilis substantis şi uisibilis uel sensibilis substantia.
Al doilea studiu care are ca şi obiect pe Origen şi Ambrozie al Milanului se in
titulează Ambrozie şi Origen. Observaţii cu privire la hermeneutica exegetică a
acestor doi părinţi ai Bisericii” (p. 195-222). Analizând hermeneutica exegetică a
celor doi, Markschies ajunge la concluzia că există anumite diferenţe în ceea ce pri
veşte fundamentarea filosofică, datorate diferitelor genuri literare şi destinatarilor
desigur diferiţi însă în multe privinţe hermeneutica lor este foarte înrudită: Ambro
zie, ca şi Origen, face diferenţa între sensul literal, moral şi mistic al Scripturii, pu
nând de asemenea mai mult accent pe ultimul dintre ele. Ambrozie a preluat multe
din interpretările lui Origen, însă în mod creativ. Diferenţa dintre cei doi nu constă în
metoda hermeneutică, ci în modul folosirii ei practice. Origen îşi expune erudiţia, în
vreme ce Ambrozie este interesat mai mult de efectul pastoral - spre a oferi numai
un exemplu de utilizare diferită a hermeneuticii.
Antepenultimul studiu - Eusebiu ca scriitor. Observaţii cu privire la cartea a
şasea din Istoria bisericească (p. 223-238) - se ocupă de calitatea literară a Istoriei
bisericeşti a lui Eusebiu de Cezarea, contestată de autorii moderni. Mulţi îl consideră
un simplu colector de izvoare, fără ca lucrarea în sine să aibă vreo valoare literară.
Markschies încearcă să dovedească contrariul, prezentând mai întâi cele spuse de
Eusebiu însuşi despre activitatea sa literară, iar apoi concentrându-se asupra activită
ţii literare din cartea a şasea a Istoriei bisericeşti.
Ultimele două studii sunt dedicate prezentării preocupărilor berlineze legate de
Origen. Primul studiu din această categorie, cu titlul Origen în Berlin. Destinul unei
iniţiative editoriale (p. 239-249) cuprinde o descriere a începuturilor celebrei colecţii
Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten - GCS cu
accent pe volumele care au publicat opere ale lui Origen. Cel de-al doilea studiu Ediţiile - Origen ale Academiei berlineze. Istorie şi prezent (p. 250-263) se înţelege
ca o completare a celui deja amintit şi se concentrează asupra proiectelor colecţiei
GCS din sec XX legate de Origen.
Apendixul volumului cuprinde o listă a operelor lui Origen publicate în GCS şi
coordonată la ora actuală de Christoph Markschies (p. 265-266), precum şi un regis
tru al citărilor biblice, iudaice şi patristice (p. 267-283).
Observăm că de-a lungul vremii Ch. Markschies a redactat studii origeniene
variate ca şi conţinut: de informaţie generală (primul studiu), cercetări aspra unor
detalii biografice (studiul doi şi unsprezece), consideraţii privind activitatea omileti
că (al treilea studiu), exegetică (studiile patru şi zece), dogmatice (studiile cinci, şase
şi nouă), studii ale relaţiei lui Origen cu filosofia greacă (studiul şapte) şi şcoala
valentiniană (studiul opt); prezentări ale origenologiei modeme (studiile doisprezece
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şi treisprezece). Articolele despre Origen adunate într-un singur volum trădează câte
ceva din modul în care un cercetător autentic îşi dezvoltă opera. Observăm cum
Markschies realizează conexiuni între diferitele sale domenii de interes: Valentin
(subiect al tezei lui de doctorat) şi Origen; Sfanţul Ambrozie (subiect al lucrării de
habilitare) şi Origen; colecţia GCS (unde este coordonator) şi Origen.
Sper ca prin această recenzie să trezesc curiozitatea cercetătorilor români care
se ocupă de Origen faţă de studiile lui Markschies în acest domeniu.
Lect. Univ. Dr. Daniel BIJDA

Sfântul închisorilor - Mărturii despre Valeriu Gafencu, adunate şi adnotate
de monahul Moise, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, 336 p.
Cartea aceasta ne oferă nouă, celor obişnuiţi cu o viaţă comodă, prilejul de a
medita la jertfa, la suferinţă şi la cruce. Şi asta pentru că nimic nu se poate realiza
fără efort, fără jertfa. Tendinţa, tentaţia şi ispita omului contemporan, spune Sfântul
Paisie Aghioritul, este de a dobândi totul fără jertfa, aşa încât şi noi creştinii, am dori
să ne mântuim fără să ne nevoim, ceea ce este, de fapt, imposibil. Aşa stând lucruri
le, cartea de faţă este un memento, o aducere aminte a vremurilor extraordinare şi
teribile în care cei ce au vrut să se mântuie au avut foarte mult de suferit, adică
atunci când statul român, comunist şi ateu, folosindu-se de instituţii diabolice şi
draconice precum securitatea şi închisoarea, i-a chinuit pe cei mai buni creştini,
aflaţi atunci printre noi; căci „comunismul a umplut cerul de Sfinţi - zice Părintele
Arsenie Papacioc. De aceea, dacă ar fi să cunoască cineva pe toţi din neamul nostru
care au trecut pragul sfinţeniei în prigoana comunistă, ar veni la cuvintele rostite în
veacul al XVII - lea de sfanţul Mitropolit Dosoftei al Moldovei: „dară şi dintre ru
mâni mulţi sunt sfinţi, dar nu s-au căutat!”...
Lucrarea aceasta, cu adevărat mărturisitoare şi folositoare, apărută cu binecu
vântarea părintească, duhovnicească şi responsabilă a înalt Prea Sfinţitului Andrei,
Arhiepiscopul Alba Iuliei - care are „Aiudul aproape, cu teribila-i închisoare şi cu
monumentul dedicat celor ce au pătimit”, a%st îngrijită şi redactată de către Părin
tele Moise Morgovan de la Mănăstirea Oaşa - Alba, care are o mare evlavie faţă de
cei ce au suferit în temniţele comuniste, mărturisindu-1 pe Hristos. Potrivit Cuvântu
lui înainte, intitulat: „Ne lăudăm şi în suferinţe” - semnat de către acelaşi distins
ierarh şi slujitor al Bisericii, „Această evlavie, secondată de râvna cercetării, l-a
determinat să bată ţara în lung şi în lat pentru a strânge documente şi mărturii de la
oamenii care au trecut prin iadul încarcerării şi încă mai trăiesc, alcătuind lucrarea de
faţă şi alta care va urma, oferindu-ne nouă posibilitatea de a afla lucruri cutremură
toare dintr-o perioadă tristă prin care a trecut România”.
Unul dintre cei care au suferit, mărturisindu-1 pe Hristos a fost Valeriu
Gafencu, pentru care era foarte clar şi limpede cuvântul Mântuitorului: „Oricine va
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mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturi-voi şi Eu pentru El înaintea Tată
lui Meu, Care este în ceruri” (Mt 10, 32). De remarcat este că Părintele Moise a reu
şit să scoată în evidenţă faptul că într-adevăr, Valeriu Gafencu a reuşit să se delimi
teze de orice ideologie şi atitudine partizană, acţionând pur şi simplu ca un sincer
ucenic al lui Hristos. Chiar dacă la început a fost membru al „Frăţiilor de cruce” - şi
atunci doar din elanul său pentru o viaţă spirituală curată, fără compromisuri şi
politicianisme - a ajuns să se detaşeze atât de mult de toate, încât şi unii dintre cei de
dreapta îl socoteau un exagerat şi un mistic. Aşa se face că Părintele Nicolae
Steinhardt - evreu de origine - îl supranumeşte „Sfântul închisorilor Aşadar, Va
leriu Gafencu a fost una din cele mai impresionante figuri care s-a înălţat la o admi
rabilă trăire duhovnicească în condiţiile vieţii de temniţă. Prin dragostea sa
jertfelnică izvorâtă dintr-o desăvârşită închinare a vieţii lui Hristos, a rămas zugrăvit
în cele mai luminoase culori în inimile celor ce l-au cunoscut. Astfel, Părintele Gheorghe Calciu spunea că „nu are nici o îndoială că este sfânt; a trăit cuvântul lui
Dumnezeu la o înălţime de neînţeles pentru noi”. De aceea Părintele Constantin
Voicescu era încredinţat că „mai devreme sau mai târziu Biserica Ortodoxă Română
îl va canoniza”. Părintele Moise mărturiseşte cu toată sinceritatea şi responsabilitatea
că deşi „Valeriu Gafencu este adesea amintit în mărturiile publicate de cei trecuţi
prin închisori, cu toate că despre el au apărut articole în presă, şi s-a fâcut chiar un
documentar de televiziune, fiind - ca să folosim un termen la modă - cel mai „mediatizat” dintre trăitorii temniţelor comuniste, totuşi viaţa lui este mult prea puţin cu
noscută în rândul credincioşilor. Prin urmare, folosind tot ceea ce s-a publicat, alătu
rând unele mărturii inedite, în cele ce urmează (adică în această carte) vom pune în
faţa cititorului crâmpeiele adunate despre viaţa, trăirea şi gândirea acestui sfanţ al
veacului XX.
Memoriile foarte mişcătoare cuprinse în acest volum, sunt împărţite în urmă
toarele tiluri foarte sugestive, cum ar fi: „Dară şi dintre rumâni mulţi sunt sfinţi”,
„înainte de închisoare”, „ Valeriu şi educaţia legionară”, „Nevoitorii de la Aiud”,
„ Ei au găsit această cale cu un ceas mai devreme ”, „ Calea fericirii ”, „ Viaţa în
«lavra» Aiudului”, „ Colonia de muncă de la Galda de Jos”, „Din mărturia lui Ma
rin Naidim”, „Valeriu Gafencu: o lumină!”, „închisoarea Piteşti şi reeducarea”,
„ Valeriu la Piteşti ”, „ Mi-e aşa de dor de Târgu Ocna! ”, „ Un om fericit ”, „ Mărtu
risitorul lui Hristos”, „Lui i-au dat fiere şi tu îmi dai miere?!”, „Am văzut-o pe
Maica Domnului”, „Mărturia Părintelui Mihai Lungeanu”, „ Va veni o zi când ini
ma ta va cânta rugăciunea”, „Pastorul Richard Wurbrand”, „Crăciun la Târgu
Ocna”, „ Trecerea la cele veşnice”, „ Ucenicii lui Valeriu”, „Lotul mistico-legionar
Târgu Ocna”, „Dialoguri cu Valeriu”, „Gânduri pentru o împreună lucrare spiri
tuală”, „Două mărturii”, „Adenda: Valeriu Gafencu - scrisori şi poezii; îndreptar
de spovedanie alcătuit de Valeriu Gafencu”, toate acestea fiind scrise (parţial), de
cel care mucenicit în puşcăriile comuniste ale gulagului românesc timp îndelungat
(sau de alţii în cinstea lui), alături de Ioan Ianolide, Părinţii Gheorghe Calciu, Marcu
Dumitru, Gherasim Iscu, Constantin Voicescu, Dumitru Stăniloae, Constantin
398

RECENZII
Galeriu, Daniil Sandu Tudor ori Mircea Vulcănescu, Marcel Petrişor, Radu Gyr,
Constantin Oprişan, Nichifor Crainic şi Gheorghe Jimboiu împreună cu mulţi alţii.
Această scriere constituie o adevărată odisee a spiritului, o introspecţie abisală făcută
cu multă umilinţă şi fineţe, pe care numai un om trecut prin chinurile iadului şi ieşit
curat pe malul înalt al sfinţirii le-a putut primi de la îngerul care l-a vegheat pe toată
calea încercărilor”, căci aceşti martiri contemporani au supravieţuit în arena „leilor
comunişti” datorită credinţei lor nestrămutate în Dumnezeu - Cel Care „toate le
poate celui ce crede”, dându-le celor smeriţi Harul ce sfinţeşte, stăpâneşte şi ocârmuieşte toată făptură!...
Din toate relatările despre închisori, din toată investigaţia psihologică a atâtor
autori, toţi înzestraţi cu duhul mărturisitor, cartea aceasta (alături de cea a lui loan
Ianolide) este una dintre cele mai duhovniceşti, una dintre cele mai pătrunzătoare,
„cea mai în măsură să înţeleagă împreună cu toţi sfinţii ce este lăţimea şi lungimea,
adâncimea şi înălţimea, să cunoască iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoştere
şi să se umple de toată plinătatea lui Dumnezeu (cf. 3, 18-19)”. Afirmaţiile Părintelui
Calciu făcute în „Cuvântul său introductiv” din cartea „întoarcerea la Hristos” al lui
loan Ianolide, se potriveşte foarte bine şi aici căci, „dacă ai îndoieli asupra mântuirii,
asupra jertfei sau asupra biruirii vrăşmaşului văzut şi nevăzut prin puterea credinţei
şi a rugăciunii, dacă te îndoieşti de iubirea lui Hristos şi de eficienţa pocăinţei, aceas
tă carte, acest document duhovnicesc, te va convinge” şi are multă dreptate căci eroii
lucrării acesteia şi a închisorilor comuniste şi politice în general, au căutat în primul
rând să-şi pună în ordine propriile vieţi, să înţeleagă şi să trăiască experienţa comu
nitară din Biserica primară, să-şi şlefuiască încet dar sigur, caracterul pentru iubire,
jertfa, bunătate şi trăirea dragostei comunitare” şi asta pentru că toţi aceşti mucenici
contemporani ai veacului al XX-lea „locuind în aceeaşi celulă, au încercat să facă
din spaţiul ei o biserică a lui Hristos, dincolo de toate ispitele, piedicile şi poticnelile
inerente convieţuirii multora la un loc, într-un spaţiu impropriu, mizer şi insalubru!...
Şi până la urmă, lucrarea cu pricina dezvăluie cititorilor „treptele descoperite de
Duhul lui Dumnezeu acestor tineri neştiutori (la început), dar dorind arzător după
Dumnezeu: mai întâi, ei constată că omul este mereu atacat de duhurile rele, dar că
omul are puterea să le primească ori să le respingă dintru început sau mai târziu,
fiindcă aceste duhuri rele îl războiesc pe om, dar cineva care are trezvie poate cu
noaşte stadiile atacurilor şi poate lupta împotriva lor, chiar dacă lupta este complexă
şi de durată, însă nu imposibilă. Dacă cineva nu este determinat să oprească gândul
rău de la început, acesta pătrunde în mintea lui şi-i argumentează că nu este chiar
atât de rău. Dacă omul acceptă şi acest stadiu, gândul devine poftă şi-i hrăneşte min
tea, imaginaţia şi simţurile. Până aici fiind războiul nevăzut” - iată şcoala Filocaliei
şi a Spiritualităţii Răsăritene autentice, pe care aceşti cultivatori ai Duhului şi stărui
tori într-ale Rugăciunii şi Ascezei au învăţat-o acolo unde te aşteptai probabil cel
mai puţin, adică în temniţele „cruciadei roşii”!... Cu alte cuvinte, deprinderea per
soanei în lupta duhovnicească, parcurgând toate treptele ascezei creştine, în cadrul
războiului nevăzut şi văzut în care au fost angrenaţi aceşti slujitori ai lui Hristos şi
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iubitori ai aproapelui, duce la o asemenea analiză ce „nu putea fi făcută de către
aceşti tineri decât numai prin prezenţa Duhului Sfânt, Care i-a asistat pe toată durata
vieţii lor în închisoare”.
Drept pentru care „cititorul care se va apleca asupra acestei cărţi nu o va sfârşi
fără a fi măcar cutremurat, dacă nu întors spre credinţă, căci viaţa lui Valeriu
Gafencu şi a celorlalţi ca el este un model moral şi o scară de suire spre cele înalte, o
chemare stăruitoare de a ieşi măcar pentru o vreme din mlaştina acestei vieţi şi de a
urca spre Soarele Dreptăţii, spre Răsăritul cel de Sus, Care este Hristos. Oare nu este
cutremurător ceea ce spune un tânăr neteolog care şi-a asumat suferinţa şi moartea ca
pe o curăţire şi o înviere (căci finalitatea vieţii umane nu este moartea, ci învierea)?
Şi nu vreau ca cititorul de bună credinţă să treacă fără atenţie peste unele cuvinte
rămase de la Gafencu, ce se arată a fi adevărate file de Filocalie, şi asta pentru că
atunci când Valeriu Gafencu se simţea bine, vorbea frumos şi cu însufleţire, oprinduse cu precădere la tema lui preferată, curăţirea lăuntrică” - pe care şi-a asumat-o în
viaţa sa duhovnicească la modul plenar, din convingere şi din purtarea de grijă a lui
Dumnezeu, în pofida tuturor vicisitudinilor pe care le-a traversat din cauza sistemu
lui şi a regimului ticăloşit, antihristicL.
Lucrarea în sine este un complex, un tot grăitor, alcătuită dintr-un şir întreg de
evenimente, fapte, momente cruciale, de-a dreptul existenţiale şi determinante pentru
eroul cărţii, care, deşi s-a urmărit acest lucru, nu a fost niciodată victimă, ci întot
deauna va fi consemnat (alături de ceilalţi), de către posteritatea ce trebuie să fie cât
mai obiectivă, drept eroul credinţei, purtătorul Duhului Celui Dumnezeiesc în iadul
lumii acesteia pământeşti, din a doua jumătate a secolului al XX - leal...
Eu cred că trebuie reţinut şi subliniat faptul că interesul cărţii nu stă atât în fap
tele relatate, cât în deschiderea duhovnicească (de care am pomenit şi mai sus):
anecdotica se completează, se întregeşte şi se transcende prin adevărate pagini de
Filocalie contemporană, relevând cu prisosinţă că în temniţele comuniste, în jurul lui
Valeriu Gafencu, s-a constituit, mutatis mutandis, o mişcare spirituală corespunză
toare celei promovate, dincoace de gratii, de gruparea „Rugului Aprins” de la Antim
(cumplit lovită la rândul ei de teroarea ateismului oficial al epocii staliniste)”.
în încheiere, vreau să subliniez că lucrarea de faţă reprezintă meritul de ne
contestat al ierarhului locului, al editorilor de la Alba Iulia, al Părintelui Moise
Morgovan de la Mănăstirea Oaşa - un om tânăr, care n-a trăit în acele timpuri, dar
care toţi au demonstrat importanţa, rolul, locul şi valoarea „Pro Memoriei” istoriei
recente, a experienţei ascetice şi mistice, petrecută în locurile cele mai insuportabi
le şi mai inumane, pentru cunoaşterea Ortodoxiei, deci a Bisericii. Volumul de
faţă, cu caracterul său pedagogic şi chiar apologetic - misionar, ne reaminteşte şi
ne reliefează convingerea că fără comuniune, participare şi jertfa, creştinismul este
o simplă ideologie, lipsită de „Duh şi de adevăr”. Aşadar, Biserica - care este o
Instituţie divino-umană vie şi dinamică, nu reprezintă un muzeu de antichităţi, de
piese istorice şi artistice de valoare, ci constituie Muntele Schimbării noastre la
faţă şi al naşterii atâtor generaţii de oameni „din apă, Duh Sfânt şi foc”, mulţi din400
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tre ei iată, fiind chemaţi la a îmbrăţişa „cununa muceniciei şi deci, a sfinţeniei’.
Aşa încât, „un om, ca şi un popor, atâta preţuieşte, cât a înţeles din Evanghelie şi
cât poate să urmeze învăţăturii lui Iisus” — după cum spunea Simion Mehedinţi.
Adoptând-o ca o concluzie, Părintele Moise recunoaşte şi mărturiseşte că „Oame
nii prin care Duhul Sfânt lucra cu putere, precum Valeriu Gafencu şi alţi mărturisi
tori ai temniţelor, vrednici de toată preţuirea, îşi aşteaptă locul în calendar, fiind
cele mai sigure modele pentru noi în vremurile acestea dominate de confuzii. Viaţa
lor merită cunoscută, nu pentru slava lor pământească, ci ca oamenii din zilelele
noastre înnegurate de atâtea rătăciri, urmări ale îndepărtării de Dumnezeu, să ştie
că au existat în veacul al XX-lea asemenea aleşi care s-au ridicat la puterea de
credinţă şi de jertfă a primilor martiri creştini”.
Aşadar, cei alungaţi din turnurile babilonice pot bate la porţile cetăţii noului Ie
rusalim — cel bisericesc şi ceresc ce „nu are trebuinţă de soare, nici de lună, ca să o
lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o, făclia ei fiind Mielul” (Apoc 21, 23).
Lucrarea aceasta, cu alte cuvinte, este una de referinţă în domeniul istoriei şi a spiri
tualităţii autentice, care ar trebui să se afle la îndemâna tuturor celor ce cred că „Bi
serica este cetatea pe care nici porţile iadului nu o vor birui!”...
Drd. Stelian GOMBOŞ

Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericească a Sibiului medieval, Edi
tura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 257p.
Menţionam, în numărul trecut al Revistei Teologice (2007), nr. 3, că la Editura
Presa Universitară Clujeană am fost obişnuiţi cu apariţii editoriale de excepţie, dedi
cate, în mare măsură, vieţii bisericeşti de pe teritoriul ţării noastre, o mare pondere
având-o cea privind trecutul transilvănean. Nu ştiam atunci de iniţiativa tânărului
istoric, lector universitar doctor Paul Brusanowschi, de a tipări nu una, ci două lu
crări de referinţă în acest sens, menite astfel să ducă mai departe tradiţia catedrei de
istorie de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu.
Prezenta lucrare, Pagini din istoria bisericească a Sibiului medieval, structura
tă, după cum indica autorul în introducere, în patru părţi, reprezintă un rod bogat al
cercetărilor întreprinse în mai mulţi ani (p. 9), urmărind, în afara aspectelor de istorie
bisericească, şi probleme de natură constituţională, socială. Scopul cărţii este de a
face cunoscută publicului românesc istoria aproape deloc ştiută a vechilor locuitori
saşi din Sibiu, precum şi influenţele pe care acestea le-au avut asupra populaţiei
româneşti din jur (p. 10).
Prima parte, „Saşii şi Sibiul înainte de Reforma protestantă”, prezintă formarea
comunităţilor de colonişti saşi, începând din secolul al XlI-lea. încă de la început se
insistă pe originea românească a viitorului oraş Sibiu (p. 13), în jurul anului 1150
stabilindu-se aici primii colonişti saşi; apoi pe întemeierea primelor aşezări de către
401

RECENZII
colonişti (p. 15), dar şi pe acordarea de privilegii pe seama noilor veniţi, mai ales
prin aşa-numita diplomă Andreanum, emisă în anul 1224 (p. 16).
O altă perspectivă a fost aceea a organizării politice a provinciei Sibiului până
la sfârşitul secolului al XV-lea (p. 19), cu formarea scaunelor conduse de juzi (p.
29), precum şi structuri organizatorice la nivel local. Acest lucru se poate observa
însă diferenţiat, în cele patru teritorii săseşti din Transilvania, deoarece se poate
constata o evoluţie constituţională diferită, dreptul sibian devenind ţelul spre care sau orientat toţi ceilalţi colonişti germani din Ardeal. Pasul următor a fost formarea
Universităţii Naţiunii Săseşti (termenul apare prima dată într-o scrisoare din 27 iunie
1484), oficializată însă abia la 29 martie 1542.
Organizarea bisericească a saşilor din Transilvania a avut un parcurs aparte.
Astfel, timp de aproape patru secole după aşezarea lor în Transilvania, saşii ardeleni
au făcut parte din Biserica Catolică (p. 33), bucurându-se, până la Reformă, de drep
tul de Biserică privată. Acest ultim drept a fost un rezultat direct al relaţiei colonişti
lor cu regalitatea, fapt care oferea posibilitatea saşilor catolici de a transforma biseri
ca într-una a comunităţii, adică o Biserică populară sau corporatistă.
Prin instituirea prepoziturii libere regeşti a Sfântului Ladislau de la Sibiu, ates
tată documentar la 20 decembrie 1191 (p. 35) se realiza o unitate bisericească pe
seama noilor colonii germane din Ardeal, distinctă de cea deja existentă, anume
episcopia de la Alba Iulia. Prin această prepozitură creştea şi importanţa localităţii,
organismul bisericesc fiind rezultatul dezvoltării parohiei originare (p. 39).
Clerul săsesc s-a organizat în capitlul rural (p. 36), având ca şi corespondent
actual protopopiatul, iar decanul capitlului ajungând să deţină drepturi
cvasiepiscopale. De asemenea, ne sunt consemnate şi primele biserici [catedrala
gotică din Piaţa Huet (p. 58), alături de alte patru capele din aceeaşi piaţă (p. 59),
precum şi alte mici capele: casa Lutsch (p. 60), vechea primărie, casa Hecht], cimiti
re şi mănăstiri sibiene (p. 41) aparţinând comunităţilor săseşti. Interesant este faptul
prezenţei în Sibiu a celor mai importante ordine monahale apusene, la care se pot
adăuga şi unele fraternităţi religioase laice (p. 67).
In anul 1366, apare pentru prima dată menţionată documentar denumirea de
Hermannstadt, fiind consemnată pentru prima dată şi funcţia de primar orăşenesc.
Starea de prosperitate a oraşului a crescut, nu doar prin dezvoltarea meşteşugurilor, a
breslelor, ci şi prin apariţia unei noi pături sociale, patriciatul. Anul 1495 aduce înfi
inţarea Centumviratului (p. 64), un organism format din 100 sau mai mulţi membri,
reprezentând interesele cetăţenilor din clasa de mijloc.
Partea a doua a lucrării, „Sibiul în epoca Reformei (1543-1690)”, a fost dedica
tă aspectelor privind introducerea Reformei evanghelice, mai întâi la Braşov şi Si
biu, apoi pe întreg pământul crăiesc. Nu au fost însă uitate nici aspectele privind
confederaţia celor trei naţiuni politice (p. 71), care au devenit practic „state în stat”
(p. 72). Actul de unire al celor trei naţiuni a fost reînnoit de mai multe ori, fiind chiar
inclus în jurămintele de instalare a principilor.
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In privinţa organelor de conducere ale saşilor, acestea au cunoscut o autonomie
locală deosebit de dezvoltată (p. 77), pământul crăiesc fiind organizat în nouă scaune
şi două districte, fapt care a atras după sine şi o diferenţiere în privinţa organelor
administrative.
O perspectivă aparte o constituie subcapitolul despre reformarea vieţii religioa
se din Sibiu cu privire la răspândirea primelor idei ale Reformei, după emiterea teze
lor de la Wittenberg. în 1519, un grup de negustori au adus la Sibiu mai multe foi
volante cu scrierile lui Martin Luther, ideile religioase fiind receptate cu interes de
cercurile patriciatului orăşenesc (p. 99). Reforma a fost sprijinită de: dezvoltarea
breslelor, de sosirea la Sibiu a doi predicatori luterani din Silezia, de acceptul comi
telui naţiunii săseşti (p. 100) etc, fapt ce a făcut imposibilă eradicarea „ciumei lute
rane”, după cum doreau preoţii catolici din capitlul Sibiu (p. 101). Cu toate acestea,
un rol aparte l-a avut Jonannes Honterus, care, la cumpăna anilor 1541/1542, se
hotărăşte să adopte făţiş o poziţie pro-reformatoare. Datorită lui ideile Reformei şiau găsit concretizarea oficială în oraşele transilvănene: Braşov (1542), Sibiu (1543).
Un alt sprijin pentru reforma luterană a fost dat de Universitatea Naţiunii Să
seşti (p. 112), care în 1547 a realizat, iar în 1550 a oficializat „Regulamentul biseri
cesc al tuturor germanilor din Transilvania”. Aceeaşi Universitate a supravegheat
întreaga viaţă religioasă a saşilor ardeleni (p. 115), sprijină alegerea unui superintendent al Bisericii, pentru ca în cele din urmă acest tip de alegere să fie recunoscut de
întreaga Biserică şi de regina Izabela (p. 116).
Insă, alături de ideile luterane (preponderente pentru saşi), s-au răspândit şi ide
ile zwingliriene şi calvine printre maghiarii din Transilvania propriu-zisă şi Partium
(p. 123), fapt care a dus la unele dispute teologice (mai ales privitor la Euharistie)
între reprezentanţii celor trei confesiuni protestante. Ulterior, după ce dietele au
determinat formarea Bisericilor protestante, Principatul transilvan a devenit un spa
ţiu de răspândire al credinţelor specifice Reformei, astfel încât separarea politică
dintre naţiuni a fost urmată în mod firesc de o diviziune confesională (p. 127).
Autorul insistă şi asupra unei prezentări privind organizarea Bisericii Evanghe
lice săseşti din perioada Reformei. Structura ei era următoarea: la bază parohia (cu
drepturi în alegerea preotului, a învăţătorului etc.), urma capitlul (s-au păstrat vechile
capitluri catolice, dar au avut loc şi unele schimbări), pentru ca instituţia care a asi
gurat unitatea Bisericii să fie cea sinodală.
După adoptarea Reformei se constată o schimbare în Biserica şi societatea sibiană. De pildă, o caracteristică aparte a fost reorganizarea Bisericii după Reformă,
coroborată însă şi cu tendinţa de reformare a vieţii credincioşilor. De aceea, poate,
conducerea politică s-a îngrijit ca Biserica şi şcoala să devină principalele instituţii
care să realizeze educarea şi civilizarea poporului. Astfel, după adoptarea Reformei,
participarea la slujbele bisericeşti a devenit o îndatorire cetăţenească şi a rămas aşa
în toate localităţile săseşti, până în secolul al XlX-lea. însă, această îndatorire nu se
compara cu duritatea altor măsuri ce urmăreau îmbisericirea populaţiei Sibiului:
stâlpul infamiei, cuşca nebunilor, înjugarea în aşa numitul Fidel etc (p. 150).
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Un fapt mai puţin cunoscut în Sibiul medieval a fost cel al proceselor vrăjitoa
relor, soldate cu condamnări la moarte de Magistratul oraşului şi arse pe rug. Cel
ditâi proces de acest gen din Transilvania a fost în anul 1606 (p. 155), pentru ca
ultima ardere pe rug, consemnată la Sibiu să aparţină anului 1702.
în partea a treia, intitulată „Sibiul sub presiunea Contrareformei (secolul
XVIII)”, se urmăreşte evoluţia vieţii bisericeşti în secolul menţionat, mai ales că în
această perioadă Sibiul a fost şi capitala Principatului transilvan.
Cu siguranţă că pentru această perioadă atenţia ne este îndreptată spre acele
măsuri de îndreptare a situaţiei în care se afla catolicismul ardelean. Prin Diploma
leopoldină, din 4 decembrie 1691, se vizau o serie de drepturi pentru confesiunea
catolică (p. 164), pentru ca, mai târziu, la 22 aprilie 1692 să fie semnat un protocol,
între reprezentanţii celor patru confesiuni recepte. Mai târziu catolicismul ardelean
va obţine (după 1711) un statut de întâietate, pe fondul extinderii puterii centrale
absolutiste. Ca urmare a Dietelor din 1744 şi 1751, catolicismul latin a devenit la
mijlocul secolului al XVIII-lea confesiunea dominantă în Transilvania, mai ales că
în 1755 s-a constituit un organism distinct, Comisia Catholica (p. 177).
în ceea ce priveşte Contrareforma în Sibiul medieval sunt reiterate temerile stă
rilor protestante ardelene privitoarea la includerea ţării în Imperiul habsburgic, pe
încercările catolicilor de a primi un lăcaş de cult în cetate, de cererea de revendicare
a bisericii mănăstirii clariselor (p. 185), de obţinerea pentru ordinul ursulinelor a
fostei mănăstiri a dominicanilor (fapt concretizat în 1782) sau de punerea pietrei de
temelie a noii biserici catolice din Piaţa Mare. Cu toate acestea enclava germană din
Ardeal se încăpăţâna să rămână protestantă.
Presiunea Contrareformei a cunoscut o modificare abia în timpul domniei îm
păratului Iosif II, care a inaugurat o politică de reformă religioasă, fiind emis în acest
sens un edict de toleranţă religioasă şi pentru marele principat al Transilvaniei, la 8
noiembrie 1781 (p. 179).
Ultima parte a lucrării, „Sibiul şi Românii”, prezintă soarta populaţiei româ
neşti din Sibiu. Pentru început se insistă pe faptul că până la decretul de
concivilitate, emis de împăratul Iosif II, românii, la fel ca şi maghiarii au fost
opriţi de a se stabili definitiv între zidurile cetăţii, fapt pentru care au locuit în
cartiere mărginaşe. Organele administrative săseşti au restrâns dreptul de proprie
tate în oraşele de pe pământul crăiesc doar la persoanele de etnie germană. Acest
fapt a determinat ca Sibiul să constituie pentru întreg Evul Mediu un oraş închis şi
tradiţionalist, un centru al germanismului şi protestantismului din sud-estul Euro
pei (p. 203).
Cu toate acestea existenţa elementului românesc este indiscutabil, la fel ca şi
legăturile cu cei de peste munţi mai ales în secolele de după colonizare (p. 209).
Regăsim pe românii ortodocşi, arendaşi ai saşilor, sub denumirea de maieri, obligaţi
să plătească o serie de dări (p. 214). Apoi, se face trecerea la viaţa bisericească a
românilor din Maierii Sibiului până la jumătatea secolului al XVIII-lea (de pildă,
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până în vremea episcopului unit Inochentie Micu au existat una sau mai multe mici
capele, unele amenajate probabil în căsuţele românilor din Maieri).
Revenind la viaţa religioasă a românilor ortodocşi nu au fost uitate nici alte as
pecte, extrem de interesante pentru istoria bisericească a Transilvaniei: conflictul
religios dintre ortodocşi şi uniţi, care a culminat cu acţiunea generalului Buccow;
activitatea celor doi administratori episcopali ortodocşi sârbi de la Sibiu (Dionisie
Novacovici şi Sofronie Chirilovici); emiterea patentei împărătesei Maria Tereza din
6 noiembrie 1762; premisele pentru ridicarea bisericii ortodoxe a măierenilor, pre
cum şi construirea bisericii greco-catolice „dintre brazi” şi activitatea episcopului
unit Grigorie Maior (p. 231). De asemenea, sunt urmărite şi alte teme, precum: nu
mirea episcopului Ghedeon Nichitici şi subordonarea episcopiei ardelene Mitropoliei
din Carloviţ; înfiinţarea la Sibiu, în 1786, a primei şcoli româneşti ortodoxe finanţată
de stat; încercarea lui Iosif II de a atenua contradicţiile confesionale şi politice din
cadrul monarhiei; activitatea lui Ghedeon Nichitici; dar şi situaţia Bisericii Ortodoxe
din Transilvania în timpul sedisvacanţei episcopale, până la alegerea în 1810 a epis
copului Vasile Moga.
Prin toate aceste aspecte, aferente celor patru părţii ale lucrării, cititorul intere
sat de istorie sau cercetătorul axat pe un anumit domeniu, are şansa de a descoperi,
uneori, aspecte inedite din viaţa bisericească, constituţională şi socială a Sibiului. Iar
prin lectura cărţii fiecare va avea numai de câştigat.
Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA

Paul Brusanowski, Reforma constituţională din Biserica Ortodoxă a Trans
ilvaniei între 1850-1925, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2007, 294p.
Aminteam în recenzia celeilalte lucrări, Pagini din istoria bisericească a Sibiu
lui medieval, aparţinând aceluiaşi istoric bisericesc, Paul Brusanowski, de predilecţia
Editurii Presa Universitară Clujeană, de a oferi cititorilor lucrări consacrate trecutu
lui nostru bisericesc. Şi de această dată, se urmăreşte, după cum consemna însuşi
autorul, organizarea constituţională a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania şi
Ungaria, din timpul mitropolitului Andrei baron de Şaguna şi a urmaşilor săi (p. 9),
mai ales că la baza vieţii constituţionale s-a aflat Statutul Organic.
Prima parte a lucrării, „Reînnoirea constituţională şaguniană: aprecieri istoriografice, sursele şi etapele ei” (p. 13-135), debutează tocmai cu republicarea Statutu
lui Organic (p. 15-35). Realizarea acestuia a însemnat un moment aparte din viaţa
Bisericii Ortodoxe ardelene, protocolul Congresului Naţional Bisericesc (CNB),
menţionând faptul că mitropolitul Andrei Şaguna a prezentat un proiect de statut
bisericesc, rugând pe membrii Congresului „să facă studii serioase asupra aceluia”
(p. 14). Proiectul final a fost rezultatul unei comisii formate din 27 de deputaţi, câte
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9 din fiecare eparhie, finalizându-se cu „Statutul Organic al Bisericii greco-orientale
române din Ungaria Şi Transilvania”(p. 15).
Importanţa Statutului Organic şi mai ales utilitatea lui practică a determinat o
serie de critici şi aprecieri la adresa acestuia, fapt pentru care autorul insistă printr-o
sinteză pertinentă şi asupra acestui aspect. Astfel, printre criticiştii amintitului Statut
a fost consemnat Miron Romanul (p. 35), dar şi Partenie Cosma, Ioan Lupaş, Ioan
Mateiu, Ştefan Meteş şi Miron Cristea. Ulterior, Mateiu şi Lupaş şi-au reconsiderat
poziţia devenind unii dintre cei mai mari apărători ai Statutului Organic (p. 36). Au
fost însă şi alţi teologi care au adus critici Statutului Organic: Melchisedec
Ştefânescu (care considera că „Andrei Şaguna a ieşit din cadrele strictei canonicităţi”
(p. 38), dar şi Eugeniu Hacman şi Valerian Şesan (p. 40); la care s-au adăugat şi
catolicul Friedrich Heinrich Vering (p. 41) şi unitul Alexandru Grama. Autorul ne
oferă şi un medalion al aprecierilor pozitive la adresa Statutului Organic (p. 43-46),
expuse de Nicolae Popea, Spiru Haret, mitropolitul Pimen Georgescu etc.
De asemenea, au fost sintetizate şi datele privitoare la sursele externe ale Statu
tului Organic, mai ales că şi în acest context, în istoriografia bisericească au fost
emise mai multe ipoteze. Astfel, nu trebuie uitat că în mediul protestant existau trei
tipuri de constituţii bisericeşti: consistorial, presbiterial-sinodal şi mixt (p. 46), în
fiecare dintre ele regăsindu-se, printre altele, stipulate drepturile şi îndatoririle mem
brilor Bisericilor protestante (surprinde faptul că aproape în toate Sinoadele a funcţi
onat o paritate între laici şi credincioşi). Un alt tip de Constituţie prezentată a fost
cea a Bisericii Evanghelice săseşti, mai ales că ne sunt arătate diferenţele acesteia
faţă de Statutul Organic (p. 55). Acest fapt demonstrează că deşi au fost redactate în
acelaşi deceniu între cele două acte normative au stat la bază principii constituţionale
diferite. Iar această diferenţă este evidentă, în spaţiul ortodox, şi în ceea ce priveşte
raportarea Statutului Organic la Constituţia consistorială în Mitropolia ortodoxă de
la Carloviţ. Aceasta din urmă a avut o evoluţie destul de sinuoasă, începând de la
aşa-numitele „privilegii ilirice” (p. 56) şi până la ultima perioadă (1861-1876) când
CNB s-a transformat într-o instituţie de tip parlamentar.
Şi în Biserica Catolică a fost cunoscut, mai ales în epoca lui Iosif al II-lea, un
sistem al „drepturilor statului în probleme religioase” (p. 62), mai ales prin principii
le: ius reformandi, ius advocatiae, ius cavendi. însă, în 1848, statul a recunoscut
Bisericii libertatea şi autodeterminarea. Un model interesant, din cadrul acestei Bise
rici, a fost cel formulat de Johann Baptist Hirscher, care susţinea introducerea sinoa
delor diecezane mixte (p. 67). Fără să cunoască în mod direct acest model, Andrei
Şaguna a aplicat în eparhia sa, iar mai apoi, prin Statutul Organic, în întreaga Mitro
polie, exact ideile lui Hirscher.
Prin subcapitolul, „Etapele reformei constituţionale a mitropolitului Şaguna.
Calea spre Statutul Organic”, suntem introduşi treptat pe drumul de la gând la con
cept, de la idee la realizare. La început, autorul insistă pe statutul eparhiei ortodoxe a
Ardealului în timpul administratorilor episcopeşti, lipsită de sprijin pentru această
perioadă. De aceea, reforma constituţională a lui Şaguna nu a fost un moft, al unui
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ierarh cu vederi reformiste, ci o necesitate stringentă (p. 79). Pe fondul unei evoluţii
instituţionale şi constituţionale, Şaguna a urmărit cu consecvenţă un plan de revigo
rare a Ortodoxiei ardelene. Iar acest lucru nu l-a reuşit numai prin organizarea celor
trei sinoade mixte (1850, 1860 şi 1864) ci şi prin apelul la remarcabilele sale calităţi
politice şi diplomatice.
Autorul se opreşte şi asupra principalelor etape ale reformei constituţionale
şaguniene: adunarea de la Pesta, din 21 mai 1848 (unde s-a redactat „Petiţia neamu
lui românesc din Ungaria şi Banat”); sinodul de la Chişeneu Criş (aici s-a adoptat
„Regulamentul asupra Sinodului şi Consistoriului eparhial”); acordarea autonomiei
confesionale Bisericii Ortodoxe prin Legea Naţionalităţilor din 1849; sinodul de la
Arad din iulie-august 1850 (când a fost întocmită şi „Petiţia către împărat”); apoi
Sinodul de la Sibiu, din 12/24 martie 1850, când s-a înfiinţat prima epitropie eparhi
ală permanentă, formată din cler şi laici. Cu siguranţă, o importanţă aparte a avut-o
şi sinodul din 1860, mai ales pe fondul disputei cu episcopul Hacman (vedea, printre
altele, ingerinţa laicilor în problemele bisericeşti contravenind canoanelor (p. 102)),
privind constituţia consistorială şi drepturile laicilor (p. 96-97). Pasul următor l-a
constituit Statutul provizoriu prezentat de Şaguna şi votat de Sinodul din 1860, care
a menţionat şi categoriile de membri ce urmau să formeze următorul sinod eparhial
(p. 101). Sinodul din 1864, crucial pentru destinele eparhiei şi soarta Statutului Orga
nic, a fost potenţat de două conferinţe de la Timişoara (din 21 ianuarie şi 10 februa
rie 1862), când s-a şi hotărât trimiterea unei noi petiţii către împăratul.
Sinodul din 1864 a însemnat momentul în care Şaguna a prezentat un „Pro
iect de un Regulament pentru organizarea trebilor bisericeşti, şcolare şi
fundaţionale române de religie greco-orientală în Statele austriece” (p. 109). Pro
iectul său de statut, după ce a fost discutat de o comisie, a cunoscut modificări
esenţiale mai ales în ceea ce priveşte: organele de conducere parohiale, protopopeşti, eparhiale, precum şi modul de alegere al episcopului. Astfel, se poate spune
că proiectul şagunian din 1864 a fost unul nedefinitivat, Şaguna renunţând la prin
cipiul reprezentării paritare a laicilor şi a clericilor, făcând în acelaşi timp distinc
ţie între chestiunile pur bisericeşti, canonice şi spirituale, pe de o parte, şi cele
epitropeşti culturale, pe de altă parte (p. 117).
Statutul Organic a putut fi votat în forma finală, după instaurarea regimului
dualist, în cadrul Congresului Naţional Bisericesc din 1868 (p. 125). Comisia celor
27 de deputaţi, care au lucrat la forma finală a Statutului şi-au expus opiniile în
cadrul a cinci şedinţe, când au fost atinse unele probleme controversate precum:
constituirea scaunului protopresbiterial, alegerea protopopului, alegerea episcopilor sufragani, a mitropolitului, a consistoriului. Mai târziu, la 29 mai 1868, noua
constituţie a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania a fost sancţionată de
suveran, intrând în vigoare.
în schimb, partea a doua a lucrării, „Modul de aplicare a Statutului Organic în
Biserica Ortodoxă Română din Ungaria şi Transilvania între 1870-1925” (p. 137-284),
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insistă pe modul de aplicare al constituţionalismului bisericesc după 1870, mai precis
după întrunirea primelor sinoade diecezane şi congrese în regim constituţional.
Cu siguranţă, un principiu de mare importanţă pentru viaţa Bisericii, consemnat
încă de la început în Statutul Organic a fost cel al autonomiei faţă de statul maghiar
(p. 132). De aceea, autorul insistă pe politica bisericească a guvernelor maghiare
între 1871-1918, mai ales că unele măsuri veneau în contradicţie directă cu dispoziţi
ile Statutului Organic. De pildă, dintre legile politico-bisericeşti, au fost consemnate:
legea din 22 noiembrie 1895, intitulată „Despre libera exercitare a religiei” (p. 141);
apoi legea salarizării învăţătorilor confesionali şi a clericilor din 1893, respectiv
1898 (p. 143); dar şi proiectul de lege şcolară a ministrului Berzeviczy Albert, din
1904 (p. 145); la care se mai adaugă şi aşa numitele Legi Appony şi intenţia de înfi
inţare, în august 1913, a „Zonei culturale” - toate atentând, într-un anumit grad au
tonomiei Bisericii Ortodoxe şi Statutului Organic al acesteia.
în subcapitolul „Gradul diferit de autonomie al Bisericilor din Ungaria”, auto
rul consemnează faptul că Biserica Ortodoxă Română din Ungaria a deţinut, în com
paraţie cu celelalte confesiuni autonome, cea mai favorabilă situaţie juridică, auto
nomia fiindu-i mărginită mai ales în privinţa şcolilor confesionale. Cu toată această
stare juridică favorabilă autorităţile guvernamentale au amânat, în mai multe rânduri,
organizarea Congresului Naţional Bisericesc, invocând diferite motive.
Printr-un alt subcapitol al acestei părţi, „Principiul subsidiarităţii în relaţia
Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria şi Transilvania cu autorităţile guverna
mentale maghiare”, suntem introduşi în probleme de ordin financiar privind: dotaţia anuală primită de Arhidieceza ardeleană de la Bugetul de stat (p. 161); retroce
darea fondurilor mogaice; modul de utilizare al Bugetului şi direcţiile lui; sursele
bugetare pentru salariul mitropolitului; măsurile financiare din timpul mitropolitu
lui Ioan Meţianu etc.
Autonomia şi subsidiaritatea în viaţa Bisericii Ortodoxe ardelene este urmărită
în segmentul intitulat: „Autonomie şi subsidiaritate în viaţa internă a Bisericii Orto
doxe din Transilvania şi Ungaria”. Un prim aspect urmărit l-a constituit autonomia
diecezelor în probleme legislative şi administrative, mai ales că diecezele au avut
dreptul de a emite acte legislative. Sunt descrise şi alte aspecte, precum organizarea
parohială, în conformitate cu Statutul Organic (p. 196), fapt pentru care a şi fost
votat un Regulament pentru funcţionarea parohiilor, în cadru CNB din 1878 (p.
199). Mai târziu, în 1880, Sinodul arhidiecezan a votat Regulamentul pentru admi
nistrarea şi controlarea averilor bisericeşti din Arhidieceza greco-ortodoxă română a
Transilvaniei (p. 201).
O realizare aparte a Statutului Organic a fost şi separarea puterilor, adică o îm
părţire a acesteia între organele puterii legislative, a celei executive şi a celei judecă
toreşti. Sunt amintite, de către autorul lucrării, şi aşa-numitele „elemente personale”
din Statut, prin care se viza principiul ierarhic faţă de separaţia puterilor. In acest
sens mitropolitul Andrei Şaguna a făcut diferenţă între „elementele sociale” şi „ele
mentele personale” din Biserică.
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Ultimele subcapitole ale părţii a doua a lucrării privesc dreptul electoral în Mi
tropolia Ortodoxă Română din Transilvania şi Ungaria (p. 251-268), pe de o parte,
respectiv, exercitarea controlului şi înlăturarea abuzurilor în viaţa Bisericii ar e ene
(p. 268-284). Interesantă este menţionarea privind faptul că dintre toate Bisericile
tradiţionale, Mitropolia Ortodoxă Română din Ardeal a avut cea mai democratica
organizare, nu doar datorită prezenţei laicilor în organele de conducere, ci şi a mo u
lui de alegere. Astfel, acest drept electoral se regăsea în alegerea membrilor organe
lor legislative, în alegerea membrilor organelor executive, precum şi în a e|e*'ea
preoţilor parohi, a protopopilor, a episcopilor sufragani şi a mitropo îtu ui e 1 iu
(alegerea lui Andrei Şaguna şi a urmaşilor săi, până la Nicolae Bălan, fnn 1 ustra 1
ve în acest sens)
în privinţa controlului şi a înlăturării abuzului din viaţa bisericească ardeleană
sunt vizate unele probleme grave, ca şi: nepotismul (cu unele situaţii concrete); sta
bilirea incompatibilităţii de funcţii; interzicerea traficului de influenţe etc., dar şi
insuficientul control al Legislativului asupra Executivului. Desigur ca unele dintre
problemele vizate sunt de actualitate şi astăzi, de unde şi necesitatea unei va on c n
a trecutului, mai ales că Statutul Organic a reprezentat, în perioada aplicam lui, un
„mod de organizare al unei Biserici vii” (p. 12).
Epilogul lucrării şi mai ales bibliografia aferentă nu fac decât să ateste impor
tanţa lucrării, nu doar din perspectivă istorică, ci şi din cea a unei reforme consntuţionale pe care Ortodoxia ardeleană a ştiut să o expeneze în perioada
Tocmai de aceea modelul, filtrat prin prisma situaţiei actuale, poate reprezenta un
bun al Bisericii strămoşeşti.
Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA

Elisaveta Roşu, Roman Ciorogariu (1852-1936). Repere istorice, Editura
Arca, Oradea, 2007,366 p.
Prin apariţia unei ample monografii dedicate episcopului Roman Ciorogariu
(membru de onoare, din 1921, al Academiei Române) putem spune că literatura
bisericească, de sorginte istorică, s-a îmbogăţit cu încă o lucrare valoroasă. Aceasta
nu doar pentru faptul că ea încununează munca de cercetare a autoarei menţionate, ci
şi prin vastitatea şi complexitatea materialului bine structurat, oferit spre lectură sau
cercetare cititorului interesat atât de viaţa religioasă, cât şi de cea politică, naţională,
socială sau şcolară.
In predoslovia semnată de actualul episcop al Oradiei, Bihorului şi Sălajului se
face o scurtă reiterare istorică a profilului celui care a fost Roman Ciorogariu,
consemnându-se, desigur succint, tot ceea ce a însemnat pentru istoria din această
parte a ţării, primul ierarh al Episcopiei de Oradea.
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„Introducerea” lucrării aminteşte de o posibilă dublă abordare a temei, anume
cea laică, respectiv confesională, pentru ca, în final, să se realizeze o osmoză din
acest punct de vedere. Acest lucru nu trebuie să surprindă, mai ales prin prisma fap
tului că spiritualul şi naţionalul au fost una în viziunea lui Roman Ciorogariu.
După cum suntem obişnuiţi în lucrările de acest gen, primul capitol a fost dedi
cat „Istoriografiei problemei”, fiind consemnate numele şi lucrările celor interesaţi,
direct sau indirect, de această temă. Astfel, dacă Aurel Tripon a înregistrat doar mo
mentele esenţiale din activitatea lui Roman Ciorogariu (p. 8), completând prin aceas
ta informaţiile lui Teodor Neş, o primă lucrare cu un vădit caracter monografic a
purtat semnătura lui Virgil Mazilescu. Ceva mai târziu, în 1981, un grup de cercetă
tori au editat lucrarea „Roman Ciorogariu, 1852-1936. Studii şi documente”, structu
rată pe două secţiuni: un studiu dedicat activităţii culturale, sociale şi bisericeşti,
urmat de un compendiu de 276 documente, ce ilustrau o valoroasă sursă de informa
re şi cercetare.
Cu toate acestea, autoarea monografiei şi-a propus nu doar să reconstituie viaţa
lui Roman Ciorogariu pe fondul unor puncte de vedere deja formulate, ci şi să inter
preteze acţiuni ale acestuia, adăugând elemente noi referitoare la implicarea sa în
vasta problematică a perioadei interbelice (p. 17).
Capitolul următor, intitulat sugestiv „Familia şi şcoala”, urmăreşte formarea
şcolară, spirituală şi culturală a viitorului ierarh, determinată în mare măsură de rea
litatea socială şi politică a epocii în care a trăit (p. 18). Prin orientarea spre studiul
teologiei şi intrarea în monahism, coroborate cu atenţia arătată tuturor evenimentelor
timpului, portretul socio-profesional al viitorului episcop era deja conturat.
„Roman Ciorogariu - teoretician şi organizator al şcolii naţionale”, reprezintă
în structura lucrării punctul de plecare al preocupărilor manifestate de episcopul
orădean faţă de acest sector al vieţii cultural-naţionale. A fost mereu consecvent
crezului său potrivit căruia „biserica şi şcoala sunt cei doi luminători mari, stăpânitori ai sufletului omenesc” (p. 236). De fapt şcoala era, în concepţia lui Roman
Ciorogariu, cea mai puternică şi activă instituţie (p. 23), fapt pentru care a şi analizat
cu minuţiozitate situaţia şcolilor din dieceză, remarcând mai ales piedicile care blo
cau progresul învăţământului românesc. A căutat salvarea şcolilor confesionale,
chiar dacă prin atitudinea manifestată a atras atenţia autorităţilor (p. 31), a insistat
pentru organizarea conferinţelor învăţătoreşti şi mai ales pentru o bună pregătire a
învăţătorilor.
Strâns legată de lupta împotriva statizării şcolilor româneşti a fost „Implicarea
în mişcarea politică naţională”, a lui Roman Ciorogariu. Ne sunt prezentate nu doar
premizele care au făcut firească prezenţa lui în viaţa politică naţională (deschiderea
spirituală oferită de studiile în străinătate, contactul cu ideile modeme despre naţiune
şi drepturile naturale ale omului, emulaţia culturală întâlnită în Aradul sfârşitului de
secol XIX), ci mai ales prezenţa şi implicarea sa în mişcarea naţională din jurul Par
tidului Naţional Român, începând cu 1881, până la realizarea Marii Uniri, în 1918.
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îl regăsim însă apropiat de unii dintre artizanii Memorandumului, Eugen Brote
şi Septimiu Albini (p. 43); prezenţa în mod constant, ca şi apropiat al lui Vasile
Mangra, cu factorii politici din Bucureşti şi cei din Arad; colaborator frecvent, încă
de la primele numere, al ziarului „Tribuna poporului” (p. 51); intenţia sa, ca împreu
nă cu clerul unit, să salveze şcolile româneşti; după acceptarea activismului politic
(p. 57) îl regăsim printre cei 44 de membri din Adunarea comitatului, pentru alegeri
le din Parlament şi Adunarea Congregaţiei. A fost, în mai multe rânduri, în opoziţie
atât faţă de guvern, dar şi faţă de cei care situau interesele personale mai presus de
interesul naţional (p. 62).
După izbucnirea Primului Război Mondial a fost tot mai mult conştient de
necesitatea unirii tuturor românilor, fapt pentru care, mai mult ca niciodată, acţiu
nile sale au vizat menţinerea autonomiei Bisericii Ortodoxe, precum şi apărarea şi
păstrarea şcolii. De aceea, după intrarea efectivă a României în războiul mondial a
intervenit, chiar dacă fără succes, pentru cei întemniţaţi în lagărele de la Şopron şi
Szeged (p. 86).
„Roman Ciorogariu în lupta sa pentru Unire”, constituie capitolul următor al
monografiei (p. 91-122). Aici, îl regăsim pe Roman Ciorogariu ca membru al Consi
liului Naţional Român Central - CNRC (p. 96); participant al evenimentelor de la
Alba Iulia (p. 103), unde a participat, alături de alţi reprezentanţi, Ia şedinţa lărgită a
CNRC, care a decis unirea necondiţionată a României cu Transilvania; militant pen
tru revenirea Bihorului la patria-mamă (p. 120), dar şi plin de demnitate în momentul de retragere, din proprie iniţiativă, la 25 aprilie 1919 din viaţa politică militantă,
pentru a se dedica „clădirii casei mari”, a României.
Un capitol de istorie bisericească exclusivă îl constituie cu siguranţă cel intitu
lat sugestiv „Reorganizarea Episcopiei Ortodoxe de Oradea”, fapt concretizat atât
prin densitatea informaţiei, dar şi prin reiterarea trecutului. Astfel, ne sunt prezentate
primele mărturii de viaţă creştină, organizarea bisericească înainte de imixtiunea
catolică, prozelitismul catolic, marginalizarea de către autorităţi a otodoxiei din
această parte a ţării, uniaţia şi repercusiunile ei, vicariatul ortodox etc. Prin numirea,
la 3 octombrie 1917, a vicarului Roman Ciorogariu, se mai aştepta ultimul pas, anu
me reactivarea episcopiei (p. 133). în acest sens, un întreg subcapitol priveşte reor
ganizarea episcopiei orădene prin contribuţia vicarului Roman Ciorogariu, convoca
rea sinodului eparhial extraordinar (la 1/14 octombrie 1914) consfiinţind întreaga sa
activitate în această calitate. Demersurile sale au continuat şi după sfinţirea sa ca
episcop, la 13/26 martie (p. 153), şi mai ales după instalarea sa, în toamna aceluiaşi
an, când s-a şi mutat în noua reşedinţă.
Ultimul capitol, cel mai vast, „Implicarea lui Roman Ciorogariu în consolida
rea României reîntregite”, a fost dedicat nu doar ierarhului Roman Ciorogariu, ci şi
omului politic, atent mereu la acţiunile timpului şi preocupat de soarta naţională,
socială şi culturală a neamului său.
A reproşat conducătorilor politici lipsa „unui program de stat” care să stea la
baza României Mari (p. 166), dar a ştiut să menţină relaţii bune cu majoritatea oa411
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menilor politici ai timpului, păstrându-şi însă convingerile sale, încercând uneori să-i
convingă şi pe aceştia de justeţea convingerilor sale.
In acelaşi timp, s-a arătat consecvent tendinţei sale de reorganizare administra
tivă a eparhiei (p. 169-180), prin: arondarea teritorială a protopopiatelor, delimitarea
zonei de competenţă în teritoriu, asigurarea funcţionării instituţiilor bisericeşti exis
tente, criza de preoţi din parohii, îmbunătăţirea stării materiale a celor deja existenţi,
ridicarea de noi lăcaşuri de cult, precum şi repararea şi întreţinerea celor existente.
Insă, a atras atenţia asupra pericolului unei eventuale concentrări a preocupărilor pe
probleme de natură administrativă în detrimentul celor spirituale (p. 180).
In dorinţa unei armonizări a vieţii bisericeşti de pe întreg cuprinsul ţării a urmă
rit şi s-a implicat în acţiunile de unificare a Bisericii Ortodoxe Române. A îndeplinit
funcţia de deputat al diocezei Aradului în Congresul Naţional Bisericesc de la Sibiu,
din februarie 1920, care a proclamat unirea Bisericii Ortodoxe, insistând şi pentru o
unificare administrativă, pe fondul celei spirituale existente.
în schimb, a criticat Concordatul încheiat de statul român cu papalitatea, fiind,
în acelaşi timp, un fin observator al modului în care a fost formulată şi promulgată
Legea Cultelor din 1928 (considera, pe bună dreptate, că această lege punea în infe
rioritate Biserica Ortodoxă (p. 209) „lăsând-o neprotejată în faţa prozelitismului
sectelor”). Ambele acte normative au fost interpretate din perspectiva calităţii sale de
om al Bisericii, cât şi din cea a modului responsabil în care s-a implicat în efortul de
consolidare a statului român (p. 201).
Tot în acest capitol au fost consemnaţi, într-o mică biografie, medalioanele co
laboratorilor săi, care au fost modelaţi de personalitatea episcopului Roman
Ciorogariu. Printre aceştea s-au numărat: Aurel Lazăr, Andrei (Aurelian) Magier,
Gheorghe Ciuhandu, Lazăr Iacob, Vasile Lăzărescu, Ştefan Lupşa, Zaharia Moga,
Ştefan Munteanu, Petru E. Papp, Andrei Horvat, Vasile Popovici, Nicolae Firu etc.
Aceştia nu au făcut altceva decât să ducă mai departe, fiecare în domeniul său de
activitate, măcar în parte ideile şi perspectivele aceluia care a contribuit la propria
lor formare profesională şi spirituală.
Interesante sunt, în afara „Concluziilor” (concise şi bine structurate), cele 18
Anexe document (p. 298-346) care întregesc lucrarea, precum şi bogata sursă biblio
grafică, structurată, la rândul ei, pe cinci compartimente, la care se adaugă deja con
sacratul „Indice de nume şi localităţi”.
Prin apariţia acestei monografii, istoria bisericească se îmbogăţeşte cu încă o lu
crare valoroasă, iar medalioanele altor personalităţi din trecutul zbuciumat al acestui
neam îşi aşteaptă în smerenie revalorificarea pe linia unui destin naţional împlinit.
Dr. Sebastian Dumitru CÂRSTEA

NORME DE TEHNOREDACTARE
Aceste pagini prezintă norme şi instrucţiuni de care trebuie să ţineţi

fa dispoziţie

deficitare, greşeliior de copiere a fişierelor pe dischetă sau CD,
bibliografice, referinţe, anexe, ilustraţii, tabele etc. incomplete), mcă'cărn legn drep ^
autor Ne rezervăm dreptul de a nu publica materialele care nu corespund normelor
noastre.

îndrumător.
Norme de redactare:
Fiecare manuscris trebuie să cuprindă numele şi prenumele dumneavoastră, precum şi
afilierea la unitatea de învăţământ de care aparţineţi. Este indicat să fie menţionată şi adresa
dumneavoastră (în special cea de e-mail) în vederea realizării unei comunicări mai uşoare.
Fiecare studiu sau articol trebuie să fie însoţit de un scurt rezumat (aproximativ 15
rânduri) în română şi engleză şi care să evidenţieze principalele idei pe care le-aţi dezvoltat
pe parcursul articolului. De asemenea titlul studiului va fi tradus şi el.
Materialele vor fi redactate în Times New Roman, caracter de 12, cu diacritice, iar
notele bibliografice cu caracter de 10, acelaşi font (o versiune gratuită poate fi găsită la
www.Tavultesoft Kevman). Ele vor fi trimise în format digital (pe CD sau pe adresa de email a redacţiei revista_teologica@yahoo.com).
Textele în limbile greacă sau ebraică vor conţine toate semnele grafice necesare
(accente, spirite etc.). Autorii nu vor prelua în nici un caz caracterele respective de la
„Insert/Symbol”. De asemenea trebuie puse la îndemâna redacţiei fonturile utilizate.
Cum se fac citările?
Se recomandă ca fragmentele preluate de la alţi autori (citatele) să fie evidenţiate prin
ghilimele, să fie exacte, nemijlocite şi conforme scopului argumentării. Se recomandă
traducerea citatelor din alte limbi. Se vor folosi ghilimelele:
în cazul citatelor din cadrul
altor citate se vor utiliza ghilimelele unghiulare: «...».
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Trimiterile din text se vor face prin note de subsol, unde se vor indica datele la care se
face trimiterea. Referinţele se vor face astfel:
Titlurile de cărţi şi volume colective se vor scrie cu italice (cursive). Ele vor fi absolut
necesar însoţite de numele traducătorului (acolo unde este cazul), numele editurii, anul de
apariţie şi numărul paginii/paginilor de la care se face citarea.
Ex. Pr. Dumitru Stăniloae, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, ediţia a IIa, Deisis, Sibiu, 2003.
Titlurile articolelor se vor pune în ghilimele („”). Ele vor fi urmate de indicarea
numelui revistei sau a volumului colectiv din care fac parte, anul de apariţie, precum şi a
paginilor corespunzătoare citării.
Ex. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, „Noţiunea dogmei” Studii Teologice XVI (1964),
nr. 9-10, p. 533.
Diac. Ioan I. Ică jr., „Iconologia bizantină între politică imperială şi sfinţenie
monahală”, în Sfanţul Teodor Studitul, Iisus Hristos prototip al icoanei Sale - tratatele
contra iconomahilor, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994, p. 7.
In cadrul aceleiaşi trimiteri bibliografice se vor folosi virgule, nu puncte. Cele mai
frecvente prescurtări în cadrul notelor sunt: Idem, Ibidem, cf., v., p., pp., op. cit., art. cit., ş.a., et al.
Punctuaţia în raport cu indicii şi notele se face de regulă astfel: indicele se plasează la umărul
cuvântului, înaintea semnului de punctuaţie; exemple schematice:
Text1.
Text „citat”1.
Text: „citat [!]/[?]/[...]”*
Excepţii fac citatele de sine stătătoare:
„citat
[■]/[!]/[?] /[•..]'”
în ceea ce priveşte prescurtările revistelor şi colecţiilor de specialitate în limbi străine
se va face apel la cele din IATG2 (Internationales Abkurzungsverzeichnis fur Theologie und
Grenzgebiete), Walther de Gruyter, Berlin, New York, 1992), cu indicarea acestora la
sfârşitul articolului. Pentru biliografia românească se va utiliza prescurtările clasice (O —
Ortodoxia; ST = Studii Teologice; MA - Mitropolia Ardealului', RT = Revista Teologică etc.).
Se cere şi o uniformizare de citare în cadrul pasajelor biblice ce însoţesc citatele.
Pentru o utilizare corespunzătoare a semnelor de punctuaţie pot fi consultate
următoarele lucrări: îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a, Editura
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001, p. 49-91; Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o
lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane,
ediţia a IlI-a revăzută, Editura Comunicare.ro, 2005, p. 135-152 etc.
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