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EDITORIAL

Biserica lui Cristos este esenţialmente catolică, universală. Această 
notă a sa, pe lângă faptul că este constitutivă, îi asigură şi un plus de ener-
gie pentru a răzbate pe căile întortocheate ale istoriei. Catolicitatea respec-
tivă, aşa cum s-a întâmplat şi în primele secole, trebuie înţeleasă nu doar 
la nivel geografic, ci şi din perspectiva doctrinei sale.

Un alt principiu care s-a afirmat din ce în ce mai mult în ultimele dece-
nii se referă la unitatea în diversitate. Biserica este una şi unitară, însă 
ideile teologice sunt multiple. Cei mai mulţi consideră că acest aspect al 
pluralităţii este un factor de bogăţie şi progres pentru Trupul mistic al lui 
Cristos.

Cele două componente, catolicitatea şi pluralitatea, se pot regăsi şi în colec-
ţia de faţă, care reuneşte articole cu teme variate, începând de la subiecte 
de interes biblic, trecând prin elaborări dogmatice şi ajungând până la tra-
tarea unor aspecte mai practice ale credinţei sau ale vieţii creştine în gene-
ral. Nu lipsesc nici tematici referitoare la viaţa omului văzută din perspec-
tiva muncii şi a educaţiei.

Firul roşu care uneşte temele dezbătute este cel ecleziologic. Biserica 
este privită din perspectiva componenţei sale. În acest cadru se inserează 
prezentarea imaginii preotului drept ucenic al lui Cristos. Un alt aspect 
este sinodalitatea, latură surprinsă în tratarea istoriei sinoadelor din Mol-
dova. Biserica se clădeşte pe sângele martirilor, un model fiind propus în 
persoana monseniorului Vladimir Ghika. Aceeaşi Biserică trăieşte într-o 
societate umană unde se cultivă valorile esenţiale: educaţia şi munca. În 
viziune creştină, cele două componente sunt aspecte fundamentale ale per-
soanei umane care trebuie să meargă către desăvârşire la toate nivelurile.

Toate aceste contribuţii au menirea de a-şi aduce aportul la cunoaşterea 
lui Cristos, Mirele şi Capul Bisericii, la înţelegerea mai profundă a miste-
rului poporului lui Dumnezeu şi la o trăire mai conştientă a vieţii creştine 
în spiritul carităţii pentru a ajunge la sfinţenie şi la viaţa veşnică fericită.

Pr. Iulian Faraoanu





ÎNTRE LINIŞTE ŞI FERICIRE.
GÂNDURI PENTRU O ALTĂ LECTURĂ A FERICIRILOR

(Mt 5,1-12)

Lucian FARCAŞ

Riassunto: Le riflessioni seguenti propongono un’analisi comparativa tra il 
Decalogo – la sintesi morale dell’AT e le beatitudini, la proposta fatta da Gesù 
nel discorso della montagna – sintesi dell’insegnamento di Gesù. L’analisi non 
voule diminuire l’importanza del Decalogo, nemmeno intende dire che i coman-
damenti non sono più attuali, non hanno più valore. L’intento è una migliore 
comprensione del Decalogo per avere accesso agli insegnamenti di Gesù. 
Dopo un breve esame dei dieci comandamenti e delle beatitudini, seguirà un’ana-
lisi del Decalogo nella sua dimensione etico-sociale. Le beatitidini saranno pre-
sentate non solo come un prolungamento delle dieci parole, ma come un perfe-
zionamento dell’identità del cristiano. Alla fine, saranno evidenziati gli impulsi 
per una vita cristiana permeata da gioia e felicità. 

Parole chiave: Decalogo, beatitudini, insegnamento, etica, felicità.

Introducere

Conform tradiţiei şi practicii în care am fost obişnuiţi încă de mici, ne 
facem examenul de conştiinţă în diferite ocazii: seara, înainte de a merge 
la culcare, înainte de a merge la spovadă şi de fiecare dată la începutul 
sfintei liturghii. De obicei, facem această examinare a conştiinţei punându-ne 
întrebări legate de respectarea sau nerespectarea poruncilor – mai întâi, 
cele zece porunci; apoi cele cinci ale Bisericii –, pe urmă examinăm atitudi-
nea noastră de acasă, în familie, la şcoală, la locul de muncă şi în societate. 
De fiecare dată ne întrebăm ce poruncă am încălcat, care este gravitatea 
acestei încălcări, de câte ori etc. În urma unui astfel de act de cercetare a 
cugetului ajungem – vrem nu vrem – la o concluzie care ne pune în faţa 
unei conştiinţe liniştite sau a unei conştiinţe apăsate.

De cele mai multe ori, când ne examinăm pe noi înşine, ne întrebăm de 
situaţia conştiinţei noastre, conştiinţă care se rezumă la ascultarea sau 
neascultarea faţă de legi: de porunci imperative sau prohibitive. Am putea 
spune că, la urmă, ne putem simţi liniştiţi sau nu. Trebuie să ne punem 
totuşi întrebarea dacă acesta este nivelul la care trebuie să ajungă omul şi 
creştinul. Ajunge ca să avem doar o conştiinţă liniştită, să nu trebuiască să 
ne reproşăm nimic conştiinţei? Dacă gândim astfel, ne situăm la un nivel 



8 DIALOG TEOLOGIC 32 (2013)

inferior mesajului şi aşteptării lui Isus faţă de om. Nu întâlnim nicăieri în 
Noul Testament texte din care să reiasă că Isus a venit pentru a ne aduce 
liniştea sau liniştirea conştiinţei. În schimb, găsim suficiente dovezi în 
care Domnul vorbeşte despre bucuria şi fericirea la care este chemat omul, 
bucurie şi fericire care trebuie să fie semne caracteristice ale vieţii umane 
şi creştine. 

În acest context, în cadrul cercetării cugetului, s-ar impune de la sine 
întrebarea privind situaţia fericirii noastre: Am fost fericit? Am trăit bucu-
ria cristică şi, de aceea, uman-creştină? Faptul că nu ne prea punem astfel 
de întrebări la cercetarea conştiinţei arată că suntem educaţi şi formaţi 
într-o mentalitate legalistă: în centru stă legea, iar în funcţie de atitudinea 
noastră faţă de legi, ne definim şi condiţia noastră de viaţă. Respectarea 
legilor poate să ne aducă cel mult liniştea conştiinţei individuale, dar nu 
bucuria şi fericirea, înţelese în contextul mesajului salvific al lui Cristos. 

Reflecţiile de faţă propun o analiză comparativă în cadrul unei paralele 
între Decalog – sinteză a codului moral al Vechiului Testament – şi Fericirile 
propuse de Isus în predica de pe munte – sinteză a învăţăturii lui Isus în 
cadrul Noului Testament. 

Analiza de faţă nu vrea să lase de înţeles că Decalogul şi-ar pierde din 
valoare, că n-ar mai fi actual, că poruncile sale nu ar mai cere din partea 
omului de astăzi respect şi împlinire. Intenţia de bază este o înţelegere mai 
largă a Decalogului pentru ca astfel să putem găsi un acces mai convingă-
tor la învăţătura lui Isus. Astfel urmează o scurtă prezentare a Decalogului 
şi Fericirilor ca texte în învăţătura tradiţională a Bisericii. Apoi va fi anali-
zat Decalogul în funcţiunea sa etico-socială. Fericirile vor fi prezentate 
aparte ca fiind nu numai o continuare a Decalogului, ci o perfectare a lui în 
definirea personalităţii cristice a celui ce e chemat să-l urmeze pe Isus. Un 
ultim punct va fi o concluzie în urma celor prezentate, concluzie ce vrea să 
scoată în evidenţă noi impulsuri pentru o viaţă creştină caracterizată nu 
numai de o conştiinţă liniştită, ci şi de bucurie şi fericire.

1. Decalogul în concurenţă cu Fericirile?

Creştinii şi-au făcut un nume, iar Biserica Catolică a devenit chiar renu-
mită pentru poziţia faţă de porunci, faţă de legi, în cadrul învăţăturii morale. 
În centrul acesteia au stat aproape dintotdeauna poruncile deduse şi pre-
zentate pe schema Decalogului. Aşa cum ne aducem aminte din copilărie, 
cum am învăţat la catehism şi cum ne este dat să auzim şi astăzi, în centrul 
orientării noastre etice stă legea Decalogului. Teologia morală a dezvoltat 
doctrina sa bazându-se pe Decalog ca schemă de bază a prezentării învăţătu-
rii morale a Bisericii. Pentru a avea o viaţă liniştită, omul – credinciosul – 
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nu avea nimic de făcut decât să respecte cu cea mai mare severitate porun-
cile, arătând prin asta ascultare şi supunere faţă de legi. Identitatea sa se 
definea prin relaţia sa faţă de Decalog, faţă de voinţa lui Dumnezeu expri-
mată în prevederile Decalogului. Noul catehism al Bisericii Catolice prezintă 
învăţătura morală continuând această tradiţie bazată pe schema Decalo-
gului. În centru stau ascultarea şi supunerea din partea omului (imper-
fect) faţă de legi (absolut sigure şi garantate în valabilitatea lor). 

Cât priveşte Fericirile, ele nu a fost prezentate în tradiţia creştină în 
adevărata lor dimensiune cristologică şi soteriologică. În primele secole ale 
creştinismului s-a acordat acestui text (Mt 5,1-12) mai multă atenţie decât 
în secolele care au urmat, mergând până în zilele noastre. Fericirile au fost 
folosite adesea ca texte sau propoziţii de mângâiere, de alinare şi încurajare 
în mod deosebit a celor loviţi de soartă: a săracilor, a bolnavilor, a celor 
prigoniţi şi oropsiţi. Promisiunile din partea a doua a fiecărei Fericiri nu 
puteau fi înţelese decât ca o împlinire în viaţa de după moarte (în caz indi-
vidual) sau la sfârşitul lumii (la nivel comunitar). Astfel, putem spune că 
cei cărora li se adresează Fericirile sunt cei năpăstuiţi de soartă – oamenii 
lipsiţi de cele materiale, lipsiţi de putere în viaţa politică sau socială sau 
împinişi la marginea societăţii, unde nu au şansa de a face nimic altceva 
decât de a suporta vitregiile existenţei terestre, cu nădejdea că dincolo va 
fi mai bine.

Este aceasta învăţătura lui Isus? A fost Isus cu adevărat sărac? A fost el 
cu siguranţă lipsit de putere politică, de influenţă socială şi de mijloace 
economice? Cu siguranţă că nu! În calitate de Fiu al lui Dumnezeu, Isus 
Cristos nu putea să nu aibă putere, să nu fie bogat, să nu stea în centrul 
atenţiei existenţei!!! Isus nu a fost sărac, el s-a pronunţat de bunăvoie pen-
tru sărăcie, el a devenit sărac. Asta înseamnă că el şi-a investit bogăţia 
pentru a-i îmbogăţi pe cei săraci. Isus nu a fost lipsit de putere, el nu şi-a 
negat niciodată demnitatea regească, el nu a renunţat la poziţia sa politică, 
el a investit această putere regească şi, de aceea, politică pentru a se angaja 
în vestirea şi împlinirea împărăţiei lui Dumnezeu. Asta înseamnă: el – cel 
tare – a devenit slab, pentru a împărţi din puterea sa celor oropsiţi, pentru 
a-i aduce din sclavie în împărăţia libertăţii. Isus nu şi-a petrecut viaţa sepa-
rat de realităţile lumeşti. El a rămas în centrul acestei lumi pentru care a 
şi fost trimis de fapt. El nu a desconsiderat atenţia cu care a fost înconjurat 
de oamenii însetaţi de cuvânt eliberator şi de comuniune mântuitoare. 
Ceea ce a făcut el cu numele pe care şi l-a câştigat a fost un pas înapoi faţă 
de poziţia sa socială, pentru a-i aduce în centru pe cei excomunicaţi din viaţa 
socială. Asta înseamnă: el aşază conştient persoana sa în umbră pentru a-i 
scoate la lumină pe cei obligaţi să trăiască în umbra morţii...

ÎNTRE LINIŞTE ŞI FERICIRE
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Isus nu-i proclamă pe cei săraci fericiţi, pentru simplul fapt că sunt 
săraci, mai ales din punct de vedere material. În schimb, el îi proclamă feri-
ciţi pe cei care devin în mod conştient săraci, pentru ca prin renunţarea lor 
liberă la avere să facă posibilă o viaţă mai umană şi mai bună pentru cei 
loviţi de sărăcie în toate dimensiunile ei. 

Fericirile proclamate de Isus nu sunt cuvinte de mângâiere ieftină în 
situaţii în care şi-aşa nu se mai poate face nimic: ele nu sunt ultimele mij-
loace înainte de resemnare sau capitulare în faţa greutăţilor vieţii umane. 
Cuvintele lui Isus au caracter programatic, mult mai adânc şi mai semnifi-
cativ, mai eficace şi mai salvific decât cuvintele Decalogului. Ele nu sunt 
mijloace de alinare în neputinţă, ci sunt un program de orientare fiinţială 
a vieţii umane, viaţă înţeleasă ca un drum spre împărăţia lui Dumnezeu. 
Fericirea propusă de Isus în textul plasat în cadrul predicii de pe munte nu 
este un dar absolut gratuit din partea lui Dumnezeu, ci o şansă şi o posibi-
litate pentru ca omul să poată parcurge, însoţit şi capacitat de Dumnezeu, 
drumul devenirii: drumul pascal care duce la bucuria învierii prin disponi-
bilitatea dăruirii de sine până la punctul cel mai de jos al nebuniei crucii. 

Ajunşi la acest punct, trebuie să precizăm că nu este vorba despre o 
concurenţă între Decalog şi Fericiri, conţinutul şi relevanţa lor nu se exclud 
reciproc. Important de ştiut este faptul că fiecare dintre aceste texte îşi are 
rolul său specific: Decalogul este destinat şi compus ca atare pentru regle-
mentarea vieţii sociale; Fericirile sunt propuse ca desfăşurare a personali-
tăţii umane pornind de la valorile proprii, valori care sunt destinate a fi 
dezvoltate într-un angajament de dăruire în orizontul cristic al împărăţiei 
cerului. 

2. Dimensiunea socială a Decalogului

Gândurile care urmează să fie prezentate în continuare nu trebuie să 
rănească sentimentele profund religioase faţă de ceea ce ştim că este Deca-
logul: cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. 
Consider ideile care urmează ca o completare necesară la ceea ce ştim şi 
credem că este valoare Decalogului. Faptul care a generat următoarele remarci 
este legat de modul nostru de a trăi spovada. Sacramentul spovezii este 
deosebit de important în viaţa creştină: este momentul întâlnirii omului în 
plină libertate; şi totuşi ajuns în întuneric, cu Dumnezeu, tatăl care redă 
viaţa nouă în lumina lui Cristos, viaţă care se poate împlini în puterea Duhu-
lui Sfânt care lucrează creativ în Biserică. 

În ciuda acestei descrieri a spovezii, din experienţa personală de pe par-
cursul multor ani, din experienţa acumulată în urma practicii pastorale, 
din discuţia cu mulţi credincioşi, nu putem trece cu vederea faptul că am 
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trăit adesea momente de frică în momentul în care trebuia să ne spovedim – 
mai ales când acest „trebuia” venea mai mult din afară (ne obligau părinţii, 
ne forţau ochii vecinilor sau ne determinau prescripţiile condiţiei în care ne 
duceam viaţa, de exemplu, în seminar sau în mănăstire) şi mai puţin ca o 
dorinţă şi o hotărâre liberă din partea noastră. În aceste cazuri de frică, de 
teamă – pentru mulţi de groază –, nu era exclusă bucuria, dar ea, bucuria, 
nu era rodul reconcilierii cu Dumnezeu sau cu ceilalţi, ci pur şi simplul 
bucuria că am scăpat de spovadă. De ce atât de multă frică şi atât de puţină 
bucurie?

Un posibil răspuns poate fi dat în urma unei analize a modului cum facem 
pregătirea pentru spovadă.

De cele mai multe ori, ne folosim de o schemă bazată pe porunci, în pri-
mul rând cele zece porunci. Modul cum înţelegem şi aplicăm conţinutul 
acestor porunci la viaţa noastră particulară determină în mare parte frica 
sau bucuria de la spovadă. În primul rând, trebuie să remarcăm faptul că 
noi nu am învăţat cele zece porunci cu preambulul care însoţeşte Decalo-
gul la început: este prezentarea personală a lui Dumnezeu ca Eliberator al 
poporului israelit aflat în sclavia din Egipt şi ca garant al libertăţii şi inde-
pendenţei în ţara promisă, acolo unde curge lapte şi miere. 

Lăsând la o parte semnificaţia religioasă a Decalogului, trebuie să luăm 
în considerare conţinutul acestuia. Nu trebuie să se simtă nimeni lezat de 
faptul că Decalogul nu este nici descoperirea şi nici monopolul Vechiului 
testament şi, de aceea, nici a poporului evreu. Conţinutul Decalogului este 
prezent integral sau parţial în codul moral al tuturor popoarelor – aici e 
cazul culturilor şi popoarelor din Antichitate. Cuvântul cel mai potrivit 
pentru a înţelege corect Decalogul este termenul modern de constituţie, 
acea lege fundamentală care stă la baza statelor moderne. Decalogul tre-
buia să îndeplinească în cadrul poporului ales aceeaşi funcţie pe care un 
cod moral – deci constituţia unui popor sau grupare etnică – o are în regle-
mentarea şi garantarea / asigurarea vieţii sociale, a vieţii comune. Această 
funcţie de reglementare şi garantare a vieţii sociale trebuia să ofere posibi-
litatea fiecărui membru al poporului sau al grupării etnice de a trăi în sigu-
ranţă. Pentru Antichitate viaţa nu putea fi garantată şi asigurată decât 
trăind împreună cu ceilalţi, încercând să împlinească activităţile necesare 
existenţei umane împreună. Greutăţile cu care se confrunta viaţa umană nu 
puteau fi biruite decât printr-o cooperare a tuturor membrilor, printr-o res-
pectare a unei ordini comunitare, ordine care putea fi realizată prin crea-
rea de legi corespunzătoare şi prin respectarea lor. Nerespectarea acestor 
legi însemna în primul rând nu atragerea unei situaţii de păcat în adâncul 
inimii omului, ci atrăgea asupra celui în cauză o pedeapsă foarte gravă 

ÎNTRE LINIŞTE ŞI FERICIRE
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pentru faptul că prin încălcarea legii el a periclitat garanţia şi siguranţa vieţii 
comunitare. Prin faptele sale el a lezat viaţa poporului şi a comunităţii. 

Din aceste motive, membrul unei comunităţi se ştia în siguranţă atât 
timp cât el respecta legile din codul – constituţia – acceptat de toţi. Când 
ajungea să desconsidere prescripţiile legale ale comunităţii, să le încalce, el 
se făcea vinovat în faţa celorlalţi, care, conform legilor dure ale existenţei 
de atunci, îl puteau acuza ca fiind duşman al vieţii publice. Astfel de duş-
mani nu meritau totdeauna iertarea, de multe ori erau nu numai excluşi 
– exilaţi – din sânul poporului sau al comunităţii, ci erau chiar condamnaţi 
la moarte: era o măsură extremă pentru a îndepărta acel fenomen sau fac-
tor care periclita în mod ireversibil viaţa socială.

Din cele prezentate mai sus, putem spune: individul se putea regăsi 
numai în contextul vieţii sociale. El avea siguranţa vieţii sale numai dacă 
aceasta era acceptată şi confirmată de comunitate, de ceilalţi, deci din exte-
rior. Comportarea sa faţă de prescripţiile legale îl plasa în mod obligatoriu 
într-o situaţie de linişte: când le respecta; sau de nelinişte / nesiguranţă: 
când le încălca. Altfel spus: omul se afla adesea în faţa unui tribunal care 
era îndreptăţit să rostească sentinţa asupra sorţii sale: vinovat sau nevino-
vat. În cazul vinovăţiei era cuprins de spaimă, de frică şi teamă pentru că 
urma pedeapsa – excluderea sau chiar executarea lui; în caz de nevinovăţie 
se simţea uşurat, eventual liniştit, că n-a fost chiar aşa de rău cum părea 
să fie. Înainte de înfăţişarea în faţa tribunalului, „penitentul” nu putea să 
fie unul care să se bucure, pentru că aceasta nu era sub controlul lui per-
sonal, ci era în mâinile celor care aveau să hotărască totul ca putere venită 
din afară, din exterior – putere care se bazează pe lege, şi nu pe inima 
omului. 

Datorită practicii concrete în privinţa spovezii, ne-am făcut un nume 
prost – între noi şi în faţa societăţii. Un studiu analitic de factură socio-
psihologic a putut arăta că cei care trăiesc cel mai mult sub imperiul fricii 
sunt creştinii, iar între aceştia, catolicii sunt pe primul loc. Pentru ce este 
aşa? Răspunsul, cum am amintit mai sus, poate fi găsit în faptul că toate 
aspectele Decalogului prezentate în relevanţa lor socială, în contextul de 
viaţă comunitară împreună cu alţii, sunt prezente în practica spovezii. 
Spovada este pentru mulţi un tribunal în care penitentul este judecat în 
primul rând de conştiinţa sa, în doilea rând de duhovnic şi în al treilea 
rând de Dumnezeu. Ne punem întrebarea: ce fel de conştiinţă este conşti-
inţa care-l judecă pe penitent? În realitate, ea nu este conştiinţa sa, ci este 
instanţa judecătorească impusă omului – membrului – din afară, de către 
alte instanţe dotate cu autoritate asupra lui: părinţii, şcoala, biserica, socie-
tatea... Cine este duhovnicul care-l judecă? Din păcate, nu întotdeauna cel 
care vesteşte şi celebrează întâlnirea omului aflat în păcat cu Dumnezeu 
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cel iertător şi plin de milostivire. Adesea preotul din confesional este un 
judecător marcat şi el de o mentalitate social-legalistă, şi nu de o conştiinţă 
personal-umană: el nu este întotdeauna mijlocitorul unui dialog între 
Dumnezeu mereu creatorul omului şi omul venit în faţa Lui pregătit pen-
tru un nou început în harul Domnului... Cine este Dumnezeu care-l judecă 
pe penitent la spovadă? Din păcate, nu este mereu Dumnezeu cel adevărat, 
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos; adesea este o imagine falsă a lui Dum-
nezeu, o imagine turnată în chipul judecătorului care cere socoteală de la 
supuşii săi pentru faptul că, nerespectând poruncile sale (ale sale sau ale 
oamenilor, făcute de oameni şi puse pe seama lui Dumnezeu), l-au lezat în 
mod infinit: lezându-l pe Dumnezeu care este veşnic, vinovăţia capătă prin 
asta dimensiuni infinite: poate omul, ca fiinţă finită, să împlinească un act 
cu relevanţă infinită? 

Nu este greu de înţeles de ce bucuria de la spovadă nu este bucurie, ci 
răsuflarea uşurată că am scăpat de o situaţie penibilă: „penibil” este un 
cuvânt care se referă cu siguranţă la pedeapsă, are legătură cu cuvântul 
penal – poena (= pedeapsă). Noi vorbim despre penitent, despre penitenţă, 
despre act penitenţial... Este trist să descoperim că până şi limbajul care 
prezintă un sacrament atât de important precum cel al reconcilierii este 
total axat pe ideea de pedeapsă. Cum poţi să te bucuri când auzi mereu de 
pedeapsă?

În acest context trebuie să atingem un alt punct destul de sensibil. Lipsa 
bucuriei de la spovadă are o rădăcină care trebuie privită în unghi dogma-
tic. În cadrul spovezii n-am experimentat suficient darul mântuirii, dar 
absolut gratuit al lui Dumnezeu. Motivul fricii şi spaimei de la spovadă se 
datorează condiţiei dificile în care se află „penitentul”: în loc să descopere 
şi să trăiască darul gratuit al lui Dumnezeu, el trebuie să-şi merite, să-şi 
câştige dreptul la a exista mai departe prin primirea şi executarea unei 
pedepse. Când acest lucru nu este posibil, el ştie că va fi excomunicat (exclus 
din mijlocul celorlalţi) sau condamnat pe veci (ameninţarea exagerată cu 
focul veşnic al iadului nu trebuie privită doar ca o expresie retorică: ea are 
un efect extraordinar pentru cel în cauză. Loc pentru bucurie sau spaimă?

3. Dimensiunea personală a Fericirilor

Faptul că în programul lui Isus – în predica şi faptele sale – Decalogul nu 
ocupă un loc deosebit de important arată în primul rând limitele acestuia. 
Isus a fost conştient de faptul că prevederile legale nu pot asigura ordinea 
în mod automat – legile, fie ele cât de bune, rămân limitate. Faptul acesta 
este prezent mai ales pentru că ele sunt făcute şi aplicate de oameni – deci 
de fiinţe limitate. Faptul că ei pun aceste legi sub autoritatea lui Dumne-
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zeu nu schimbă prea mult din aspectele şi limitele lor. Pe de altă parte, Isus 
este conştient mai ales de faptul că existenţa şi definirea omului nu pot fi 
reduse la viaţa lui ca individ şi membru într-o societate, într-o comunitate. 
Domnul ştie că societatea are faţă de individ un rol de cele mai multe ori 
coercitiv, reductiv. Acceptând cu toată sinceritatea dimensiunile pozitive şi 
necesare ale Decalogului, ale unei constituţii, ale unei societăţi democratice, 
nu putem să trecem cu vederea limitele şi reducţionismul acestora. Situa-
ţia devine mult mai tragică în momentul în care societatea, membrii ei, se 
transformă în instanţe absolutiste, dictatoriale şi îi tratează pe membrii 
săi, pe indivizi, cu legi pretinse a fi negreşelnice şi perfecte: singurii vino-
vaţi nefiind decât supuşii nesupuşi legilor şi dispoziţiilor lor. 

Ascultătorii lui Isus au remarcat de mai multe ori că el propune o învă-
ţătură nouă, nu în felul cărturarilor. Ei au mai remarcat şi faptul că Isus 
propunea această învăţătură nouă cu autoritate. De unde vine această auto-
ritate a lui Isus? Ce înseamnă aceasta? ªi faţă de acest termen avem o 
mentalitate destul de precară şi nepotrivită. Autoritatea sună pentru mulţi 
ca fiind o formă represivă prin care cel mare se face ascultat de cei mici, de 
cei supuşi lui. 

În realitate, cuvântul „autoritate” are un sens etimologic mult mai fru-
mos şi mai pozitiv. Să ne gândim la cuvântul „autor”: autorul unei cărţi 
frumoase, al unei opere de artă, al unei compoziţii muzicale de mare ecou... 
Cel care a creat ceva minunat, ceva impunător, ceva ieşit din comun ne 
ajută să înţelegem că el dobândeşte o autoritate în domeniul respectiv: lite-
ratură, pictură, muzică etc. Această autoritate nu vine din afară, nu i-a dat-o 
nimeni: el şi-a dobândit-o prin creativitatea sa, prin munca sa, prin stator-
nicia sa – prin personalitatea sa. Al doilea aspect legat de faptul că autori-
tatea nu este o instanţă sau o formă represivă, este bucuria pe care o are 
autorul (care are autoritate), bucurie din care împarte şi celorlalţi, tuturor 
acelora care iau parte în mod liber şi voluntar la rodul creaţiei sale: citito-
rul cărţii, admiratorul tabloului sau ascultătorul de muzică.

„Visul lui Isus” este să aibă de-a face cu personalităţi pline de autoritate 
– nu cu sclavi, ci cu prieteni. Asta înseamnă că, în viziunea sa, Domnul nu 
pledează pentru un raport cu ai săi bazat pe lege/instituţie-ascultare/supus, 
asta, într-o formă deficitară din punct de vedere politic, social sau econo-
mic. Isus nu vrea să aibă de-a face doar cu oameni formaţi sau dresaţi de 
forţele coercitive din exterior (familie, şcoală, societate, biserică), ci el vrea 
libertatea inimii umane. Omul nu este om pentru faptul că funcţionează 
supus între mecanismele vieţii colective – omul nu este om doar prin ceea ce 
primeşte din afară, ci, în primul rând, prin ceea ce dă el din profunzimea fiinţei 
sale. Pentru a împlini acest proiect extraordinar de nou şi plin de autoritate, 
Isus a prezentat în predica şi faptele sale un concept care intenţionează 
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să-i dea omului valoarea pe care o are el în sine însuşi şi în faţa lui Dumne-
zeu, şi nu redus la modelarea lui în spaţiul reducţional al societăţii. 

Evanghelistul Matei a înţeles lucrul acesta. În momentul în care s-a 
hotărât să redea învăţătura lui Isus, el a înţeles că Isus este Cineva care 
este mai mare decât Moise şi decât toţi profeţii şi decât toate personalită-
ţile dinaintea lui şi după el. Cadrul în care prezintă Matei învăţătura Dom-
nului nu este înzestrat cu mai puţină autoritate decât scena în care a fost 
proclamat Decalogul pe Muntele Sinai. Fericirile fac parte din Predica de 
pe MUNTE (după tradiţie, este muntele Tabor), sunt proclamate de FIUL 
LUI DUMNEZEU (pentru care Moise nu este decât un înaintaş modest) şi 
sunt PROPUSE persoanei umane prezente în primul rând în ucenicii săi, 
dar şi în cei care-i ascultau cuvântul: atunci, pe munte, şi acum, în orice loc 
(iar aceştia nu-şi bat capul doar cu ţara făgăduinţei ca proprietate particu-
lară împotriva altor dezmoşteniţi, ci sunt primii chemaţi la proclamarea şi 
împlinirea Împărăţiei lui Dumnezeu pentru toţi oamenii şi toate timpurile 
în toate locurile!). Are predica de pe munte mai puţină importanţă decât 
Decalogul? Practica tradiţională arată că da, realitatea evanghelică repre-
zintă contrariul. 

Isus nu este omul care să se mulţumească cu faptul că omul este liniştit, 
că este în siguranţă, că poate să se ducă la culcare cu o conştiinţă liniştită 
etc. Marele interes al lui Isus este ca omul să fie umplut de bucurie – Dom-
nul precizează că această bucurie se vrea deplină – şi de fericire. Fără a lua 
în considerare mesajul legat de bucurie şi fericire, putem spune că Isus n-a 
adus nimic nou în învăţătura sa. Cum se ajunge la bucurie? Cum poate să 
trăiască omul în fericire – şi aici în cadrul existenţei terene, nu doar ca o 
promisiune mângâietoare pentru timpul de după moarte? Liniştea, dacă 
este cât de cât reală, vine din afară, e dată şi condiţionată de alţii. Bucuria 
şi fericirea izvorăsc din adâncul fiinţei umane şi nu pot fi ţinute sub control 
de factori externi – ele nu pot fi furate dinlăuntrul fiinţei umane răscum-
părate în Cristos şi devenite membru între prietenii săi. Fericirile sunt 
liniile programatice ca dimensiuni fundamentale ale orientării creştinului 
în drumul ce duce spre Împărăţia lui Dumnezeu. Lectura Fericirilor nu 
este o lectură uşoară; ele nu pot fi înţelese de oricine. Prima condiţie pen-
tru a putea citi şi înţelege corect Fericirile este aceea de a ţine cont de 
dimensiunea lor pascală: Cel care le proclamă şi le propune ca drum cu 
acces la bucurie şi fericire este Isus din Nazaret, Domnul care a murit pen-
tru cauza împărăţiei lui Dumnezeu şi care a înviat pentru cauza bucuriei 
şi fericirii omului în comuniune cu semenii săi, cu creaţia şi, de aceea, cu 
Dumnezeu. 

ÎNTRE LINIŞTE ŞI FERICIRE



16 DIALOG TEOLOGIC 32 (2013)

Toate Fericirile conţin dimensiunea pascală: în fiecare primă parte a Feri-
cirilor este vorba despre caracterul de dăruire a omului pentru o cauză 
nobilă. Fiecare primă parte conţine un grad de moarte benevolă pentru a 
face spaţiu vieţii umplute de mai multă calitate. Fiecare fericire este un 
proces de devenire a fiinţei umane pornind dinlăuntrul definiţiei sale: fiinţa 
umană este destinată a se împlini în dăruire liberă şi dirijată/orientată 
către celălalt – către înfrumuseţarea creaţiei, către ctitorirea comuniunii 
cu ceilalţi, către împlinirea sa personală în Dumnezeu. Aici este secretul 
bucuriei şi al fericirii: nu supuşenia faţă de legile externe, care de multe ori 
au un efect restrictiv asupra noastră, ci curajul de a deschide drum liber şi 
larg capacităţii iubitoare din inima noastră – în, cu şi prin Cristos. 

Pentru că aceste idei ar putea să pară destul de abstracte şi teoretice, ar 
fi bine să urmărim cele spuse în cadrul fiecărei Fericiri: 

1) – „Fericiţi cei săraci în faţa lui Dumnezeu,
2) – căci lor le aparţine împărăţia cerurilor”.
1) Sărăcia despre care vorbeşte Isus nu este cea materială. Isus are în 

faţa sa ascultători care îl urmează de câtva timp sau îl vor urma în timp şi 
spaţiu; Isus se referă aici la propria lui sărăcie: la faptul că el, cel bogat, s-a 
făcut sărac, pentru a-i îmbogăţi cu darurile sale pe cei săraci. Sărăcia este 
un proces de devenire a omului, este decizia personală de a oferi o şansă cât 
mai mare şi cât mai multor semeni la darurile creaţiei. Acest proces implică 
renunţarea – iar renunţarea şi sărăcia conţin un anumit grad de moarte.

2) Gradul acesta de moarte aparţine procesului pascal al bobului de 
grâu care moare pentru cauza vieţii: în cazul de faţă, urmaşul lui Isus 
moare prin procesul sărăciei alese liber pentru a face posibilă împărăţia 
cerurilor. Atenţie: împărăţia cerurilor nu este în viziunea lui Isus „pară 
mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă”, ci este o cooperare cu Isus în evenimentul 
pascal de moarte cu el şi înviere împreună cu el în contextul Împărăţiei lui 
Dumnezeu. 

1) – „Fericiţi cei care plâng, 
2) – pentru că aceştia vor fi mângâiaţi”.
1) Isus nu este străin de lacrimi: el a plâns cu siguranţă când era mic 

(plânsul nu este un păcat – el s-a făcut nouă întru totul asemenea, în afară 
de păcat, spune Paul), a plâns la mormântul prietenului său Lazăr, a plâns 
rugându-se pentru oraşul sfânt Ierusalim, a plâns în Grădina Ghetsemani. 
Asta nu înseamnă că plânsul este necesar, ci că tristeţea, lacrimile şi grijile 
neliniştitoare sunt o realitate în viaţa celor care au curajul dăruirii de sine 
pentru o cauză nobilă – tristeţea, înainte de a primi consolare, aduce un pic 
de moarte.
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2) Deja profetul Isaia şi, mai ales, Osea îl proclamă pe Dumnezeu, cel 
care mângâie: mângâierea din partea Domnului nu este gestul ieftin de 
atingere a celuilalt cu o mână catifelată sau cu o vorbă mieroasă, adăugând 
uneori „săracul de tine, las’ că trece!”. Mângâierea lui Dumnezeu este 
semn profund şi componentă a mântuirii – în sens biblic, mângâierea în-
seamnă întărire, mai modern spus: înseamnă capacitare a fiinţei pentru 
lucruri minunate şi nobile. E o etapă în procesul învierii.

1) – „Fericiţi cei ce nu aplică violenţa,
2) – căci ei vor moşteni pământul (ţara)”.
1) Prima regulă a vieţii în condiţiile naturale este lupta pentru supra-

vieţuire. Cine nu ştie să lupte, cine nu e destul de puternic în luptă, acela 
pierde şi moare – este scos din împărăţia celor vii şi destinat împărăţiei 
morţii. Aceasta este regulamentul de bază mai ales în regnul animal: peş-
tele mare îl înghite pe cel mic. ªi în regnul uman? Practica politică, socială 
şi economică nu-l deosebeşte pe om de animal – trăieşte cine luptă şi câştigă. 
Dar nu şi în opţiunea lui Isus. Om este nu cel care îi linguşeşte pe cei mari 
şi tari şi-i ucide pe cei mici şi slabi. În ochii Domnului este puternic cel care 
e dur cu cei mari (şi răi) şi blând cu cei mici (şi neputincioşi): că cei mari te 
ucid, iar cei mici îţi mănâncă sufletul este o realitate, nu trebuie prea mult 
explicat – este parte a dimensiunii pascale a morţii lui Isus.

2) Nu vreau să-mi bat capul prea mult cu explicaţia cuvântului „pământ” 
sau „ţară”, în sensul că e vorba despre viaţa de veci sau despre cea vremel-
nică. Mi se pare aici că e vorba despre altceva: Biblia, mai ales Vechiul 
Testament (şi de aceea şi NT), scoate în evidenţă dependenţa omului de 
pământ. Din el se hrăneşte, pe el locuieşte şi se defineşte. Importantă este 
aici ideea de stabilitate, de durată, de siguranţă dătătoare de speranţă pen-
tru viitor: fericirea de mâine se ancorează în mare parte în stabilitatea de 
azi – a învia înseamnă a deveni o personalitate stabilă nu distrugându-l pe 
celălalt pentru a te ridica tu (nu violenţa aduce stabilitate), ci capacitatea 
de a-l promova pe cel slab – din nou mister pascal.

1) – „Fericiţi cei care însetează şi flămânzesc după dreptate,
2) – căci aceia se vor sătura”.
1) Din analiza critică a lui Isus privind realitatea existenţei umane, se 

desprinde clar faptul că dreptatea este mai degrabă un postulat, şi nu o 
caracteristică: este o perspectivă care se cere realizată, încă nu o prezenţă 
de care să te poţi bucura. ªi totuşi bucuria poate începe şi în acest moment: 
Isus se referă în această fericire nu la cei care suferă de foame şi sete din 
cauza nedreptăţii, ci face apel la cei care au destulă mâncare şi băutură şi ar 
putea să dea şi altora pentru a face posibilă mai multă dreptate. A înseta şi 
flămânzi de bunăvoie este o renunţare şi o mortificare (nu [sin]ucidere), 
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dar această disponibilitate liberă are capacitate creativă – povestea bobu-
lui de grâu.

2) Flămânzii şi însetaţii din cuvintele lui Isus nu sunt victimele nedrep-
tăţii în mod neapărat, ci sunt acei care ar avea capacitatea de a se angaja 
pentru realizarea dreptăţii, numai că acest angajament nu se lasă împlinit 
fără nişte renunţări care privesc, uneori, dimensiuni vitale ale condiţiei 
noastre umane: mâncarea şi băutura. Isus ştie că primii paşi ai unui drum 
spre mai multă dreptate îi reprezintă astâmpărarea necesităţilor de primă 
ordine a vieţii umane – un colţ de pâine şi o cană cu apă. Prost e că cuvin-
tele frumoase din demagogia politică şi din superficialitatea predicatorilor 
nu se transformă neapărat în pâine şi apă – doar inima conştientă de valoa-
rea dreptăţii poate favoriza procesul de devenire generoasă a omului (prea 
des ghiftuit şi beat, insensibil în faţa nedreptăţilor strigătoare la cer) – e 
posibil în lumină pascală!

1) – „Fericiţi cei milostivi, 
2) – căci ei vor afla îndurare”.
1) Această fericire accentuează în mod destul de clar cine sunt destina-

tarii cuvintelor lui Isus: cei care au de hotărât asupra destinului altora, cei 
care au putere, cei care pot influenţa, cei care au posibilitatea de a acţiona 
altfel în viaţă decât ar prescrie îngustimea legilor. A fi milostiv în acest caz 
înseamnă a-ţi asuma un risc, riscul de a nu fi apărat şi protejat de lege în 
momentul în care decizia ta se lasă cu un eşec. Isus aminteşte într-una 
dintre predicile sale că omul va fi tratat cu aceeaşi măsură cu care-i tratează 
el pe alţii. Or, măsura pe care o decid eu nu e prescrisă de lege, eu o deter-
min – eu sunt cel care hotărăşte comportamentul meu faţă de ceilalţi, mai 
ales faţă de cei care s-au făcut vinovaţi faţă de mine, sau faţă de instituţia 
în care-mi desfăşor activitatea; aici trebuie să moară litera legii, pentru a 
câştiga sensibilitatea inimii.

2) E fantastică această parte a doua: tot ceea ce ne aşteaptă nu este rezul-
tatul meritului sau nemeritului nostru, ci concretizarea unei atitudini de 
îndurare pe care am putut-o promova chiar noi înşine. Precum spune Paul: 
mântuirea în Cristos nu este salarizarea omului care are dreptul la munca 
sa – la respectarea absolută a poruncilor –, ci este darul absolut gratuit al 
lui Dumnezeu. Cum de e posibil? Pentru că în fiinţa omului se ascunde 
tainic ceva mult mai mare decât rolul funcţional şi mărginit al legii saba-
tului, de exemplu. Iar lucrul acesta îl ştie Domnul – a arăta îndurare, înţe-
legere faţă de celălalt, a accepta îndurarea şi înţelegerea altora, toate aces-
tea se încadrează în etape pascale, pentru că în plin moment pascal Isus a 
putut să se roage: „Iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”
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1) – „Fericiţi cei cu inima curată,
2) – căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu”.
1) Poate că tocmai această minunată fericire a fost în modul cel mai 

greşit înţeleasă: se poate ajunge nu numai la reducerea conţinutului ei, ci 
chiar la falsificarea ei – transpunerea şi arestarea acestei Fericiri în dome-
niul sexual nu este o excepţie în tradiţia morală creştină (catolică în primul 
rând). Inima din Sfânta Scriptură reprezintă întregul om. A-ţi păstra inima 
curată înseamnă a veghea la menţinerea şi dezvoltarea integrităţii perso-
nale. Isus ştie că lucrul acesta este foarte greu: de multe ori se plăteşte 
scump, cu mari pierderi. A nu te da cu oamenii la fapte notorii şi distructive 
pentru individ şi societate înseamnă des a pierde cunoştinţe, relaţii, şanse de 
viitor, chiar prieteni... Preţul unei inimi curate – al unei personalităţi care 
doreşte să stea demn în faţa Domnului – se plăteşte scump. În timpul pro-
cesului pascal, Isus a trebuit să-şi apere integritatea demnităţii sale, atunci 
când i-a cerut soldatului care l-a pălmuit să dovedească dacă este vinovat 
sau nu!

2) A-l vedea pe Dumnezeu – nu există dorinţă mai mare pentru omul 
credincios al Sfintei Scripturi. Când psalmistul declară că el caută neînce-
tat faţa lui Dumnezeu şi-l invocă pe Domnul să-şi arate faţa, să nu şi-o 
ascundă, el exprimă dorul neliniştit al omului, dor cuprins corect şi com-
plet de sf. Augustin: „Ne-ai creat pentru tine, Doamne, şi neliniştită este 
inima noastră până nu se va odihni în tine”. Cuvântul „înviere” din limba 
română mi se pare ca fiind o excepţie în comparaţie cu celelalte limbi. 
Nemţii spun auferstehen – un fel de a te scula; e prea puţin; nici italienii şi 
nici francezii nu spun mai mult. Românul spune că a în-via este un proces: 
a intra în viaţă din ce în ce mai mult. Numai aşa se deschide accesul la o 
comuniune cu Dumnezeu, care este Viaţa prin excelenţă. 

1) – „Fericiţi ctitorii păcii,
2) – căci aceia se vor chema fiii lui Dumnezeu”. 
1) Desigur că fiecare este chemat să se angajeze la procesul de realizare 

şi menţinere a păcii. Însă gradul de realizare a păcii depinde în mare parte 
de poziţia pe care o ocupă fiecare în viaţa comunitară. Astfel, cei aflaţi în 
funcţii de conducere, pornind de la arena politică, incluzând-o pe cea eco-
nomică şi socială, până la domeniul culturii, al artei, al sportului, sunt în 
mod deosebit destinatarii cuvintelor lui Isus. Faptul că mulţi ctitori ai păcii 
au plătit angajarea lor cu preţul vieţii (pământeşti) este o dovadă că Feri-
cirile nu pot fi citite, înţelese şi practicate fără dimensiunea pascală a mor-
ţii şi învierii lui Isus.

2) Ce înseamnă a te numi fiu (mai corect este copil) al lui Dumnezeu? 
Evanghelistul Ioan atrage atenţia la legătura dintre „a ne numi” şi „a fi” 
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copiii lui Dumnezeu. A purta un nume înseamnă în primul rând a fi CINEVA. 
Înseamnă a ieşi din suma de multe numere, din societatea anonimă, pen-
tru a trăi chemarea de a ctitori împreună cu Dumnezeu realitatea păcii. 
Pacea lui Dumnezeu nu este pacea (de obicei) politică a oamenilor. Pacea 
biblică cuprinde totalitatea fericirii şi bucuriei omului – este un ţel, un 
ideal spre care se îndreaptă procesul învierii. A învia înseamnă a descătuşa 
înlăuntrul nostru energiile creatoare de lume nouă: cooperare pentru edi-
ficarea unui cer nou, a unui pământ nou. 

1) – „Fericiţi cei prigoniţi din cauza dreptăţii,
2) – căci lor le aparţine împărăţia cerurilor”.
1) Din textul Fericirilor se remarcă faptul că împărăţia cerurilor şi drepta-

tea sunt pentru Isus cuvinte centrale. În această fericire ambele expresii 
conţin dimensiuni mult mai mari. Aici nu mai este vorba că am putea face 
mai mult pentru dreptate între oameni, astâmpărând foamea şi setea ca 
necesităţi primare în existenţa umană. În această fericire avem de-a face cu 
un apel stringent. Dreptatea nu se lasă realizată doar făcând pomană, orga-
nizând ajutoare sau făcând colecte. Toate aceste acte şi fapte sunt impor-
tante şi chiar necesare. Dar cu asta nu s-a rezolvat problema dreptăţii. 
Dreptatea este abia atunci realizată (cel puţin în linii mari), când nu mai e 
nevoie de cerşit, de făcut colecte, de dat pomană: fiecare sau majoritatea are 
asigurat un minim de viaţă. Asta depăşeşte necesitatea pâinii şi a apei – 
cuprinde întregul complex al vieţii umane: dreptatea este cadrul împlinit în 
care omul poate trăi ca om, aşa cum este el înţeles de Dumnezeu. Că acest 
lucru este greu de realizat – şi totuşi nu imposibil – o putem înţelege numai 
prin misterul pascal.

2) Împărăţia lui Dumnezeu nu trebuie înţeleasă în cadrul acestei Feri-
ciri ca fiind răsplata de după moarte a celor care-şi pierd viaţa datorită 
luptei lor pentru dreptate. Ar fi prea puţin şi nu în sensul programului lui 
Isus. Cel care se angajează pentru dreptatea intenţionată de Isus este cel 
care trăieşte deja în cadrul împărăţiei cerurilor. Pentru el împărăţia nu 
trebuie să mai vină, ea este deja prezentă: a început să existe concret în 
persoana lui Isus şi se lasă trăită de toţi cei care îi urmează lui. Abia din 
această experienţă personală făcută în mijlocul împărăţiei lui Dumnezeu 
(şi nu în aşteptarea ei!) poate scoate creştinul forţa necesară pentru a se 
angaja în slujirea şi realizarea dreptăţii. Abia în spectrul acestei dimensi-
uni se poate ajunge chiar la martiriu – Isus, mielul pascal, este primul şi cel 
mai mare dintre toţi martirii – de dragul dreptăţii. 
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Concluzie

Versetul 11 este o reconfirmare a dimensiunii pascale a programului 
oferit de Isus în textul Fericirilor. Este vorba în primul rând, despre dimen-
siunea morţii, a jertfei – este spaţiul dăruirii de sine: „Fericiţi sunteţi voi, 
dacă din cauza mea veţi fi înjuraţi şi persecutaţi în toate felurile”. Verse-
tul 12 accentuează ca o sinteză în aceeaşi perspectivă pascală, de data 
aceasta dimensiunea învierii: „Bucuraţi-vă şi tresăltaţi: mare va fi răsplata 
voastră în ceruri”. Deci Fericirile au drept încheiere un mesaj de bucurie, 
fără a lăsa neamintit drumul care duce spre această bucurie, drum care în 
spiritualitatea creştină este cunoscut ca fiind drumul crucii. În urma celor 
prezentate se poate pune întrebarea privind un raport dialogal între dimen-
siunile programatice ale Decalogului şi cele ale Fericirilor. 

Aici nu se mai face o analiză, ci se propun câteva concluzii cu caracter 
practic. Problema-cheie pentru înţelegerea celor prezentate mai sus se leagă 
de tabloul pe care-l avem noi faţă de om. Deci: cine este omul pentru mine? 
Ca să pot da un răspuns, prefer, în mod personal, să mă distanţez de ima-
ginea omului pe care am primit-o până acum din partea oamenilor (acest 
tablou al omului se desprinde neclar şi imprecis conturat din noaptea infor-
maţiei) pentru a descoperi imaginea lui Isus despre om. Pentru el, omul 
rămâne creatura modelată de Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui. 
Asta înseamnă concret: omul nu este doar o fiinţă destinată să execute 
comenzi (comenzi = legi, interdicţii şi obligaţii scrise), ci este fiinţa dotată 
cu capacităţi creatoare. Altfel spus: omul poate să acţioneze şi altfel, crea-
ţional, şi nu doar funcţional. 

În tradiţia noastră avem un model funcţional. Omul trebuie să cunoască 
legile şi să le respecte. Prin asta îşi asigură liniştea şi buna convieţuire cu 
ceilalţi. Mai mult, prin asta îşi merită un locuşor în împărăţia cerurilor 
care va veni. Dar este omul şi fericit şi plin de bucurie – premise în predica 
lui Isus? De aici, două remarci:

– În tradiţia noastră, avem de-a face cu o formaţie destul de legalistă. 
Legea se referă în general la garantarea valorilor atinse în trecut. Ea sal-
vează şi asigură un cadru de acţiune între membrii şi indivizii unei colecti-
vităţi. În caz de conflict ea aduce nelinişte, şi chiar spaimă. Legea, pentru 
că vine din afară şi nu poate aborda omul decât mărginit, nu se adresează 
omului decât în mod limitat. Garantând un anume spaţiu de siguranţă 
pentru viaţa comunitară, ea reduce şi uneori paralizează dimensiuni mult 
mai profunde ale vieţii personale şi, de aici şi de aceea, şi ale vieţii comuni-
onale (comunional e ceva mai mult decât comunitar!).

– Nimeni nu poate nega în fiinţa sa chemarea spre fericire, spre bucurie. 
Însă, în contextul unei mentalităţi bazate pe legalism şi exteriorism nu 
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este spaţiu pentru bucurie şi fericire – cel mult pentru linişte sau o conşti-
inţă liniştită. Încă nu e spaţiu pentru mesajul şi proiectul lui Isus. Isus 
duce mai departe lucrarea mântuirii: el dă spaţiu liber inimii omului, cerând 
de la el să fie ceva mai mult decât ceea ce-i permite legea să fie. Abia prin 
aceasta se deschide acces drumul spre bucurie şi fericire. Omul se bucură 
nu pentru legile pe care le-a respectat şi-aşa cu inima tristă şi cu dinţii 
scrâşnind, ci pentru ceea ce a făcut cu inimă generoasă, cu proprie iniţiativă: 
el se bucură dacă a putut să moară pentru a învia în el şi în alţii dimensiuni 
ale împărăţiei lui Dumnezeu. 

Aceste concluzii le putem vedea ca fiind reale, şi nu iluzorii, în predica 
lui Isus. În parabola fiului risipitor (Lc 15), avem de-a face cu două momen-
te foarte importante. Mai întâi, fiul cel mic părăseşte casa părintească. El 
încalcă Decalogul, care-l obligă să-i cinstească pe părinţi şi nu-i permite 
să-i părăsească. Procesul de conştiinţă în faţa legii încălcate îl aruncă în 
mizerie economică şi, mai ales, spirituală. El se află în pericol de moarte. 
Este cuprins de frică de griji, de necazuri şi, mai ales, de spaima că prin 
faptele sale s-a făcut vrednic de excomunicare. 

Însă în astfel de momente tânărul nostru realizează o trecere fantastică 
de la îngustimea legii la dimensiunile generoase ale inimii. El descoperă că 
Tatăl său nu este un legiuitor, ci un Iubitor de oameni – dovadă este atenţia 
sa faţă de argaţi. Nu pe baza legii, ci pe dimensiunea inimii tatălui, îşi clă-
deşte tânărul speranţa de a începe o viaţă nouă. ªi care este efectul? Bucu-
ria imensă a tatălui, transmisă fiului revenit şi oferită fiului mai mare, încă 
incapabil să iasă din arestul legii pentru a da frâu liber legii libertăţii inimii. 

Un al doilea exemplu poate fi cel al Mariei Magdalena. În fond, cine este 
Maria Magdalena din preajma mormântului lui Isus? Nimic altceva decât 
victima unor acţiuni care, din punct de vedere juridic, au putut justifica 
excomunicarea lui Isus din mijlocul poporului ales. El s-a făcut vinovat 
predicând şi acţionând împotriva legii (să luăm lucrurile în serios!). Maria 
ar fi fost pregătită să accepte resemnată acest destin al lui Isus pe care ea 
îl iubea atât de mult. Duritatea legii înseamnă pentru mulţi obligaţia de a 
se resemna în faţa realităţilor pentru care noi suntem prea mici şi prea 
neputincioşi. Numai că realitatea este alta decât înscenarea făcută de oameni. 
În momentul întâlnirii cu Isus, Maria Magdalena este invitată să nu se măr-
ginească în bucuria ei la faptul că ar putea să savureze momentul căzând 
la picioarele lui Isus. Isus are o viziune mai largă: bucuria, dacă este cu 
adevărat bucurie, nu este o proprietate privată a celor ce se iubesc, ci, pen-
tru că bucuria este întotdeauna rodul iubirii, se vrea anunţată, purtată şi 
realizată şi pentru ceilalţi. Astfel, Maria este trimisă ca purtătoare de feri-
cire şi bucurie la ceilalţi. 
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Ideal ar fi ca spaţiul nostru de viaţă în context social să fie garantat cât 
mai bine de un cod legal cât mai perfect, şi cât mai bine respectat de semenii 
noştri. Dar lucrul acesta pare să fie o utopie înşelătoare, dacă nu se acordă 
spaţiu suficient capacităţii creatoare a omului. Isus a cunoscut lucrul acesta 
foarte bine. De aceea, el ne propune în Fericiri un model mult mai profund 
pentru a ne modela viaţa. Alături de respectarea legilor bune şi funcţionale, 
trebuie să dezvoltăm în noi acele energii care stau gata să erupă în inima 
noastră: capacitatea de a ne dărui creativ pentru o cauză nobilă. ªi care 
cauză este mai nobilă decât cea a lui Isus? 

Cât timp voi rămâne într-o mentalitate legalistă, voi avea posibilitatea 
de a fi liniştit, cumva asigurat, dar voi avea deseori experienţa fricii, a spai-
mei, şi voi fi mereu căutat de teamă. Bucurie nu voi avea. Pentru că bucu-
ria nu mi-o dau alţii, ci o am în sufletul meu, în inima mea, numai că tre-
buie să o descătuşez pentru a se împlini cristic în dimensiunile misterului 
pascal. Numai capacitatea de a muri şi învia cu Cristos poate deschide 
drumul spre bucurie – o bucurie interesantă, plină de surprize dureroase, 
dar singură reală şi creatoare de împărăţie cerească, deja începând aici, pe 
pământ: în mijlocul acestor realităţi, împreună cu aceşti oameni, împreună 
cu acelaşi Domn Isus Cristos, trimis la noi de Tatăl să aducă bucurie şi feri-
cire inimii omului, pentru a deveni creatoare de frumos în Duhul Sfânt. 
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PREOTUL, UCENIC CREDINCIOS AL LUI CRISTOS

Iulian FARAOANU

Abstract: This paper is trying to focuses a few aspects of the figure of the dis-
ciple of Christ in the Gospel of saint Mark. Jesus Christ, from the beginning of 
his public activity had the intention to be accompanied by disciples. They fol-
lowed the Saviour and were witnesses of his wonderful words and deeds. After 
they learned at the school of Jesus, they were sent to continue the work of 
spreading God’s Kingdom and the Gospel.
In what it concerns the illustrating of the theme, after some general elements, 
will be analyzed two texts from the Gospel : Mk 1:16-20 and Mk 3:13-19. These 
two fragments reflect an image of discipleship: the vocation, the conditions of 
the following and the mission. In conclusion, are suggested some theological reflec-
tions and an actualization to the situation at this millennium beginning. Even 
for the present it is important to research to follow Jesus Christ as a disciple.

Keywords: disciple, Jesus following, mission, community, gospels.

Introducere

Tema acestei lucrări este „Preotul, ucenicul credincios al lui Cristos”. 
Prezentarea se inspiră din Biblie, Cuvântul viu şi eficace al lui Dumnezeu. 
În acelaşi timp, ţine cont de tema credinţei, dat fiind că ea este lansată la 
încheierea anului credinţei. De asemenea, se propune şi o actualizare la 
viaţa preotului, preotul fiind prin excelenţă discipol al Mântuitorului, iar 
viaţa sa fiind întemeiată pe credinţă.

În ceea ce priveşte „desfăşurătorul”, acesta ar putea avea următoarea 
schemă. Într-o primă fază, vor fi analizate două texte evanghelice de unde 
se desprind câteva caracteristici ale discipolilor lui Cristos: chemarea şi 
misiunea. După analiza fiecărui text, vor fi enunţate unele aspecte teologico-
spirituale şi se va încerca o actualizare: vor fi indicate doar unele piste, 
urmând ca fiecare să descopere noi aplicaţii şi transpuneri la viaţa personală.

Punctul de plecare al prezentării ar putea fi chiar titlul: „Preotul, uce-
nicul credincios al lui Cristos”. După cum se poate constata, subiectul este 
preotul. Dintre multiplele aspecte ale persoanei preotului, aici se va evi-
denţia latura uceniciei: preotul este discipolul lui Cristos.
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1. Mc 1,16-20: CHEMAREA primilor ucenici

Primul text se referă la dimensiunea chemării, intrinsecă uceniciei. 
Mulţi exegeţi au observat că Marcu nu îl poate concepe pe Isus fără disci-
poli1. De fapt, încă de la întâia sa apariţie publică, primul gest este să che-
me câţiva ucenici. Aşa cum se va observa în continuare, e vorba despre 
două istorisiri ale chemării, descrise după aceeaşi schemă literară.

1.1. Structura textului şi schema literară

A. l6 Mergând de-a lungul mării Gali-
leeii,
i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, 
fratele lui Simon,

B. care aruncau mrejele în mare. 
Căci erau pescari.

C. l7 Le-a zis Isus: „Veniţi după mine 
şi vă voi face pescari de oameni”.

B’ 18 îndată, lăsând mrejele,

A’ l-au urmat.

A. l9 Trecând mai departe, i-a văzut 
pe Iacob al lui Zebedeu şi pe 
Ioan, fratele său,

B. care stăteau şi ei în barcă pregă-
tind mrejele.

C. 20şi, îndată, i-a chemat.

B’. Iar ei, lăsând pe tatăl lor, Zebe-
deu, împreună cu zilierii în barcă

A’. au mers după el.

Cele două istorisiri au aceeaşi schemă literară, cuprinzând 5 puncte.
Mai întâi, Isus este descris în mişcare (e o caracteristică a Evangheliei 

după sfântul Marcu): „şi mergând de-a lungul mării”; „şi trecând puţin 
mai departe”.

În al doilea, Isus este cel ce ia iniţiativa care se concretizează în a vedea: 
o privire pătrunzătoare, care reuşeşte să capteze esenţialul, adică numele 
persoanei. Îi vede pe Simon şi pe Andrei (doi câte doi vor fi trimişi pentru 
a proclama evanghelia), pe Iacob şi pe Ioan. Se poate observa că persoana 
este văzută în lumea concretă în care se află, specificând legăturile de rude-
nie (fratele lui... fiii lui...) şi condiţia socială: profesia de pescari şi munca.

În al treilea rând, privirea devine chemare. Isus cheamă ca să fie urmat. 
Doar prima istorisire relatează cuvintele Învăţătorului, în timp ce a 

doua le presupune. Chemarea constituie centrul textului, nu doar la nivel 
literar (compoziţie chiastică), ci şi la nivel de conţinut.

Al patrulea element este constituit de răspunsul prompt al celor che-
maţi („euthys”), răspuns care se întrevede în acţiunea de a lăsa. Există aici 
un crescendo: primii doi lasă mrejele; apoi, următorii chemaţi îl lasă pe 
tatăl lor, barca şi zilierii.

1 Marcu este interesat şi de sfera relaţiilor lui Isus (1,10-11) cu discipolii.
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Al cincilea şi ultimul element subliniază urmarea. Faptul de a lăsa nu 
este scop în sine, ci este o acţiune funcţională în vederea urmării: ucenicii 
lasă ceva pentru a-l urma pe Isus.

1.2. Interpretarea textului2 

1.2.1.Mişcarea lui Isus

Cele două istorisiri încep cu o remarcă referitoare la „trecerea lui Isus”: 
mergea de-a lungul mării3 (nu se spune la ce oră, la ce milă se afla; e o tre-
cere simbolică, valabilă pentru orice timp şi spaţiu). În Evanghelia după 
sfântul Marcu, un lucru important de subliniat este mişcarea lui Isus. 
Aproape fiecare paragraf din primele două capitole începe cu un verb de 
mişcare: „a mers”, „a venit”, „a intrat”, „a părăsit” etc. Toate acestea comu-
nică imaginea unui Isus pătruns de patos divin, în mişcare pe drumurile 
oamenilor. Marcu poate fi definit ca „evanghelia căii”: calea pe care o stră-
bate Isus şi calea de unde îi cheamă pe cei ce vor să îl urmeze. Chiar expre-
sia „urmează-mă!” sugerează imaginea Mântuitorului aflat în mişcare4.

Pe fundal se află „marea”. Marcu nu o numeşte Marea Tiberiadei, ci 
Marea Galileii, fiind interesat de zona Galileea5 aflată în contrast cu Ieru-
salimul. Ar putea fi o referinţă simbolică la Marea Roşie din care au fost 
salvaţi izraeliţii; sau pot fi apele mării primordiale de la începuturile crea-
ţiei. Chemarea lui Isus ar fi astfel un nou exod şi o nouă creaţie.

Relatarea continuă cu adnotarea „Isus a văzut”: privirea lui Isus îi alege 
(poate fi chiar un act creativ)6. Dumnezeu întotdeauna priveşte omul cu 
iubire şi respect. În Isus noi putem întâlni privirea divină, vedem cum ne 
priveşte Dumnezeu. A vedea cum mă priveşte Dumnezeu înseamnă a des-
coperi esenţa profundă a propriei mele fiinţe, adică iubirea pe care Domnul 
mi-o arată. Un om se simte chemat când, în loc să fugă ca Adam care se 
credea gol şi judecat, vede cât de preţios este în ochii Domnului. Fericirea 
omului constă în a se lăsa pătruns de această privire.

Mai apoi, Isus le adresează un imperativ: „urmaţi-mă!”, nu îi salută, nu 
încearcă să îi convingă să fie ucenicii lui, nu le propune programe. Chema-
rea adresată de Isus prin gest, privire şi cuvânt se referă la urmare. „Veniţi 

2 Relatarea paralelă din Luca este diferită de cea din Marcu şi Matei.
3 Isus pătrunde în viaţa concretă a oamenilor; intră şi devine tovarăş de călătorie.
4 Cf. E. bEst, Disciples and Discipleship. Studies in the Gospel acccording to Mark, 

Edinburgh 1986.
5 Isus începe viaţa publică în Galileea; tot de acolo vor începe misiunea lor şi apostolii, 

după Înviere.
6 Se poate compara cu gestul unei mame care tânjeşte să îşi vadă copilul nou-născut ce 

îi va aparţine pentru totdeauna.
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după mine” (lit. – în spatele meu): aşadar, chemare la a urma o persoană7, 
nu neapărat o cauză sau o doctrină. E vorba, până la urmă, despre o comu-
niune de viaţă cu Cristos.

1.2.2. Promisiunea „vă voi face pescari8 de oameni”

O atenţie deosebită merită făgăduinţa adresată primei perechi de fraţi: 
„vă voi face pescari de oameni”. Ce ar putea însemna o atare promisiune? 
Aceasta subliniază probabil referinţa la fosta meserie ca bază pentru un 
sens nou. Metafora era cunoscută şi la Qumran: păstori, mreje şi peşti sunt 
realităţi cu un sens oarecum negativ, referindu-se adesea la judecata escato-
logică (peştii – nelegiuiţii la judecată; mrejele – haosul şi moartea; pescarii 
– executorii judecăţii escatologice). Un sens negativ poate fi şi în Ier 16,16 
(un oracol de judecată, cu pescari şi vânători care vor duce la îndeplinire 
deportarea poporului), precum şi în Ez 29,4 (oameni prinşi, pescuiţi). Totuşi, 
nu acesta pare să fie sensul metaforei utilizate de Isus. Dacă, pe de o parte, 
în continuitate cu fundalul biblico-iudaic, cuvântul putea să evoce un aspect 
de criză şi judecată, pe de altă parte, în conformitate cu evanghelia împă-
răţiei (1,14-15), trebuia să indice darul mântuirii9. Astfel, în calitate de 
pescari de oameni, discipolii trebuie să adune membrii lui Israel (procla-
mând Vestea cea Bună), iar după înviere, pe toţi fiii lui Dumnezeu răspân-
diţi prin lume.

Ce înseamnă „a fi pescar de oameni”?10 Realizând o sinteză, a fi pescari 
înseamnă: a-i elibera pe oameni de forţele răului, a-i chema la convertire, 
la credinţă, a-i introduce în împărăţie. Iar discipolii trebuie să înveţe să 
devină pescari11 de oameni, mai ales mergând pe urmele lui Isus şi învă-
ţând de la el.

7 Şi în Vechiul Testament, poporul lui Isus era chemat să îl urmeze pe Yhwh, şi nu pe 
idoli, cf. Ex 13,21; Dt 1,36; aici trebuie să meargă în urma lui Isus, Dumnezeu venit printre 
oameni.

8 Nu se poate spune cu precizie cum erau văzuţi pescarii. După părerea unora, nu se 
bucurau de o faimă prea bună. Potrivit rabinului Iehuda, ei erau oameni pioşi (circa 150 d.C.).

9 Un text de luat în considerare este Ez 47,9-10. E vorba despre acel celebru episod al 
apei care izvorăşte din partea dreaptă a Templului şi se varsă în Marea Moartă, dând viaţă 
apelor sărate. În acea eră escatologică, pe malurile Mării Moarte vor fi mulţi pescari, iar 
mrejele lor vor fi pline de peşti.

10 A fi pescar de oameni ar putea însemna: a salva persoane, a le readuce la viaţă. Filo-
zoful Diogene Laertius, 2.67: „Dacă un pescar riscă să se ude pentru a prinde un peşte, nu 
ar trebui să facă la fel pentru a prinde un om?”

11 De obicei, se pescuia noaptea cu mrejele mari, iar ziua ele se puneau la punct (ziua se 
pescuia cu mreje mici).
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1.2.3. Răspunsul: a lăsa ceva pentru a urma

Răspunsul dat de Simon, Andrei, Iacob şi Ioan (sunt chemaţi fiecare pe 
nume) este prompt, fără vreo obiecţie: nu spun nici măcar un cuvânt. Pur 
şi simplu, lasă toate şi îl urmează pe Isus12. Oare de ce? Probabil este o reac-
ţie normală în faţa prezenţei irezistibile a lui Dumnezeu. O altă observaţie 
se referă la faptul că discipolii nu sunt chemaţi să înveţe ceva, ci să urmeze. 
Răspunsul lor are valoare de exemplu în Evanghelia după sfântul Marcu: 
în acest mod trebuie să răspundă fiecare. De aceea, în prim-plan nu e nea-
părat faptul istoric, ci mesajul pe care Marcu intenţionează să îl dea comu-
nităţii sale. Aşadar, ucenicia implică un răspuns hotărât: a lăsa toate şi a-l 
urma pe Cristos. E vorba despre o decizie liberă, abandonarea unui tip de 
viaţă ce aparţine de acum trecutului.

Cei patru chemaţi, care formează deja o comunitate fondată de Isus, 
lasă în urma lor ceea ce, în acel mediu, era considerat important pentru ca 
cineva să aibă succes. Ei lasă mrejele, barca, zilierii şi pe tatăl lor. Trebuie 
subliniată ordinea în crescendo a lucrurilor lăsate: mai întâi, instrumentele 
de muncă (mrejele13 şi barca), apoi, mediul de muncă, raporturile sociale 
(zilierii), iar la final, este părăsit tatăl, simbol al raporturilor afective şi figura 
supremă în contextul familiei patriarhale. El era cel ce deţinea autoritatea 
şi reprezenta unitatea familiei, precum şi siguranţa muncii. De aceea, tatăl 
este mult mai important decât barca sau mrejele14.

Astfel, lucrurile necesare pentru subzistenţă devin secundare. Unica 
realitate importantă, decisivă, este a-l urma pe Isus15. Cei chemaţi aşadar, 
abandonează profesia (nu erau pescari sportivi, ci asta era meseria lor) şi 

12 Ucenicii ştiau ceva despre Isus? Nu era mai potrivit să fi fost o apariţie publică a lui 
Isus, o predică în urma căreia unii să adere la doctrina sa? O explicaţie ar putea fi inspira-
rea din chemarea lui Elizeu (şi acolo Ilie apare deodată). O altă explicaţie: cei patru ucenici 
au o poziţie specială în grupul celor 12; încă de la început ei asistă la tot ceea ce spune şi 
face Isus. Probabil, în tradiţia primară, existau urme ale faptului că cei chemaţi cunoşteau 
ceva despre Isus şi învăţătura sa.

13 Era vorba despre o mreajă cu formă rotundă, pe care pescarul o arunca de la mal sau 
stând în apă până la genunchi. Existau şi mreje de dimensiuni mai mari, care se foloseau 
pentru pescuitul nocturn.

14 Şi Elizeu lăsase toate: meseria, munca; mai mult, oferă spre jertfire bunurile sale: 
jertfeşte boii, iar jugul este folosit ca lemn de foc (cf. 1 Rg 19,21).

15 Cf. L. DI Plnto, „Seguitemi, vi faro diventare pescatori de uomini!”, PSV 2 (1980), 101: 
„Ei sunt de acum fără rădăcini, fără trecut, prezent sau viitor. Nu mai au nici un tată care 
să îi insereze pe linia trupului şi a sângelui şi, astfel, să facă parte dintr-o familie în care să 
îşi găsească identitatea proprie. Nici măcar o meserie care să le ofere mândria de «a face» 
şi să le garanteze un viitor şi o poziţie socială. Nu mai pot răspunde la întrebarea «cine 
sunt?» privind la ceea ce ei produc şi la statutul pe care alţii trebuie să li-l recunoască. Sunt 
oameni care par să nu se fi născut vreodată, cuprinşi în neant... Însă tocmai în acea experi-
enţă a despuierii are loc exodul prin care ies din ei înşişi pentru a-l urma pe Isus”.
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pe tatăl lor. Cu alte cuvinte, părăsesc lumea în care trăiau. Petru va spune 
ceva mai târziu: „Iată, noi am părăsit toate şi te-am urmat!” (10,28; cf. 
Mt 19,27-29) În faţa lor se află doar o promisiune. Aşa cum Abraham ieşise 
din ţara sa încrezându-se în făgăduinţă divină, la fel procedează şi cei patru 
discipoli. Acceptă să iasă din lumea lor încrezându-se doar în cuvântul lui 
Isus şi îndreptându-se către necunoscut. Lasă toate şi îl urmează în mod 
necondiţionat pe Cristos.

În concluzie, apare un grup de patru oameni care încredinţează persoana 
şi viitorul lor cuvântului lui Isus. Ei îl urmează pe cale arătând că timpul 
s-a împlinit şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape (ies şi se înscriu pe 
calea libertăţii, a dreptăţii, a iubirii şi a vieţii). În mod semnificativ, para-
graful următor începe cu cuvintele: „şi au intrat în Cafarnaum”. Isus nu 
mai este singur, ci este însoţit de cei patru ucenici hotărâţi să îl urmeze.

1.3. Moment de actualizare: chemarea ucenicului astăzi

Elementele fundamentale specifice chemării ar putea fi sintetizate în 
trei puncte: 1) mişcarea; 2) iniţiativa exclusivă a lui Isus şi 3) răspunsul.

1.3.1. Mişcarea

În ceea se priveşte acest aspect, iese în evidenţă faptul că Isus se mişcă 
în mod continuu: trece de-a lungul ţărmului mării, merge puţin mai departe, 
iese din nou etc. Dacă Isus este într-o continuă mişcare, prin antiteză, cei 
chemaţi sunt inerţi: Levi e aşezat la postul lui de vameş; fiii lui Zebedeu 
stau în barcă: Simon şi Andrei stau pe malul mării.

Pe baza acestor observaţii, rezultă că esenţa chemării adresate de Isus 
viitorilor discipoli constă în invitaţia de a intra în mişcarea sa, de a merge 
cu el. Cu alte cuvinte, îi invită pe viitorii ucenici să iasă din lumea lor sta-
bilă şi să pornească la drum urmând paşii lui Isus. Acesta este un element 
caracteristic, nu doar al chemării din partea lui Isus, ci al oricărei chemări 
biblice, începând de la chemarea primară a lui Abraham. Şi lui i-au fost 
adresate cuvintele: „Ieşi şi mergi!” Chemarea lui Isus este neaşteptată, 
surprinzătoare, în timp ce noi suntem cufundaţi în iureşul vieţii cotidiene.

Orice chemare debutează cu ruptura stării de inerţie, pentru a putea 
porni la drum către ceva necunoscut, unica busolă fiind urmele sau paşii 
Domnului, voinţa sa, care într-o formă sau alta va fi revelată. Văzută din 
această perspectivă, chemarea este o experienţă individuală care se inspiră 
din ceea ce odinioară trăise poporul ales. Este vorba despre ieşirea din 
Egipt, un exod din situaţia de stabilitate, din acea siguranţă, care, în ciuda 
incomodităţilor şi a fragilităţii, pe mulţi îi mulţumea.
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Analogia cu exodul poate fi continuată. La fel ca experienţa trăită de 
Israel, şi pentru cei chemaţi pot sosi momente în care stabilitatea lor fra-
gilă va părea mai bună decât viitorul incert al ţării promise. O reacţie jus-
tificabilă din punct de vedere omenesc, însă contrară chemării. Tocmai de 
aceea, cei chemaţi, încă de la început, trebuie să îşi dea seama că acceptând 
chemarea ei se decid pentru mişcare, pentru schimbare (nu doar cea iniţi-
ală), pentru un proces constant de transformare care va dura toată viaţa. 
În sfera fizică vor fi mereu locuri noi de slujire, noi misiuni, persoane noi 
împreună cu care vom trăi şi munci. Însă marea schimbare trebuie să aibă 
loc în viaţa noastră spirituală. Şi în acest sector există pericolul unei oare-
care stabilităţi, în sensul creării unei imagini comode a unui Dumnezeu 
care nu ne mai cere nimic, nu ne mai provoacă şi ne permite să ducem o 
viaţă prea liniştită şi pacifică. De aceea, şi în viaţa noastră spirituală, ar 
trebui să fim convinşi că Domnul nu este un Dumnezeu al obişnuinţelor, ci 
Dumnezeul exodului. Un exod care aduce cu sine riscuri şi lucruri incomode 
(chiar crucea), însă ne conduce la o trăire din ce în ce mai profundă cu Cel 
care se află înaintea noastră pe cale.

1.3.2. Iniţiativa exclusivă a Domnului 

Unica persoană care acţionează în textul nostru este Domnul: el este cel 
care se mişcă, vede şi vorbeşte. Viitorii discipoli nu fac altceva decât să reac-
ţioneze, iniţiativa îi aparţine în mod exclusiv lui Isus. Faptul că iniţiativa 
îi aparţine în mod total lui Isus ne spune că viaţa noastră este doar accep-
tarea cuvântului adresat, este un răspuns, nimic mai mult.

Mai există un aspect care merită să fie subliniat. Iniţiativa îi aparţine 
Domnului, ea nefiind condiţionată de vreun anumit nivel moral sau inte-
lectual al celor pe care îi alege. Textul accentuează aceste aspecte: viitoarele 
coloane ale Bisericii erau pescari, oameni care nu aveau nimic de-a face cu 
misiunea de capi spirituali ai poporului lui Dumnezeu, erau nepregătiţi 
pentru viitoarea misiune. Chemarea, în viziunea lui Marcu, nu depinde, 
aşadar, de intelect, de morala candidaţilor. După aceea, se vor cere şi una 
şi cealaltă, însă, la început, chemarea este deschisă către toţi, nimeni nu 
este exclus. Observaţia respectivă conţine o lecţie de umilinţă şi recunoş-
tinţă. Nimeni nu ar trebui să îşi imagineze că a fost ales pentru că Domnul 
a văzut în el calităţi extraordinare, care l-au atras pe el să ne aleagă pe noi 
şi pe alţii nu. În schimb, aşa cum ne-a ales pe noi, putea să aleagă pe oricare 
altul. Ne-a ales pentru că în puterea sa el poate să facă să existe ceea ce nu 
există, cum afirma Paul în Scrisoarea către Romani: „Dumnezeu care 
cheamă este Dumnezeu care dă viaţă celor morţi şi cheamă la existenţă 
lucrurile care încă nu există” (Rom 4,17). În 1Cor 1,26-29: „Fraţilor, cugetaţi 
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la chemarea voastră: nu mulţi sunt înţelepţi după trup, nu sunt mulţi puter-
nici, nu sunt mulţi de neam ales, însă Dumnezeu a ales cele nebune ale 
lumii ca să îi facă de ruşine pe cei înţelepţi…”

Chemarea16 noastră ar trebui să ne amintească un adevăr pe care sun-
tem tentaţi să îl uităm deseori: Dumnezeu îi alege pe unii pentru a-i aşeza 
în slujba sa, nu pentru că erau merituoşi, capabili şi demni. Tocmai faptul 
de a fi aleşi, prin har deoarece îi iubeşte, aceasta îi face să merite iubirea şi 
să devină potriviţi misiunii care le este încredinţată. Toate le-am primit în 
mod gratuit, aşa că nu rămâne decât să arătăm umilinţă şi recunoştinţă.

O ulterioară adnotare. În majoritatea religiilor, omul îl caută pe Dum-
nezeu. În creştinism, în schimb, Dumnezeu îl caută pe om. Propunerea sa 
este directă şi personală: el însuşi, din iniţiativa iubirii sale, îmi cere să îl 
urmez. Iar răspunsul dat trebuie să fie, la rândul său, direct şi personal.

S-au scris multe cărţi despre „esenţa creştinismului”. Marcu realizează 
o sinteză în două cuvinte: „Urmează-mă”!, urmarea fiind ceva personal, 
dinamic, pe urmele Maestrului. Întreaga evanghelie îl arată pe Isus care 
umblă, iar discipolul trebuie să îi urmeze paşii. Iar Isus nu e doar model de 
imitat sau unul care deschide calea, ci este şi tovarăş de călătorie.

1.3.3. Răspuns-credinţă

În fragment se pot observa elementele credinţei. Credinţa implică o acti-
vare a tuturor facultăţilor noastre senzoriale, intelectuale şi morale. Isus 
trece în căutarea noastră, ne vede şi ne cheamă; noi vedem, ascultăm, înţe-
legem chemarea şi răspundem lăsând toate şi mergând pe urmele sale. 
Credinţa creştină este de fapt urmarea Domnului, e o pereche de picioare 
pentru a-l urma pe Isus, deoarece am fost cuceriţi de el, iubirea absolută 
care valorează mai mult decât orice.

Mai apoi, întrebarea sa şi răspunsul nostru sunt cele două elemente 
constitutive ale credinţei, amândouă nemijlocite şi de nedelegat. Nimeni 
nu poate fi chemat în locul meu şi nimeni nu poate răspunde în locul meu. 
Alţii pot ajuta, pot fi mijlocitori; însă credinţa este pusă în joc fără interme-
diari, doar raportul direct dintre mine şi el. De aceea, e necesar să ne ferim 
de un creştinism ca ideologie, acesta e un atac împotriva credinţei. Credinţa 
nu constă în a crede că există un Dumnezeu, ci în raportul pe care îl stabi-
lesc cu Isus, Domnul meu. Credinţa este o relaţie concretă cu el, o aparte-
nenţă reciprocă de iubire17.

16 Ce fel de chemare astăzi? Chemare la decizie, hotărâre, în ciuda rutinei şi a obişnuin-
ţei. Apoi, chemare la curaj pentru a învinge ideile la modă, adaptarea la stilul de viaţă lumesc.

17 Cf. S. Fausti, Ricorda e racconta il vangelo, Ancora, Milano 1998, 38.
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2. Mc 3,13-19: Constituirea grupului apostolic – MISIUNEA

Relatarea are următoarele etape: a) chemarea şi răspunsul (v. 13); b) 
constituirea celor 12, impunerea numelui de apostoli şi explicarea scopului 
chemării (v. 14-15); c) lista celor 12 apostoli (v. 16-19). Prima chemare a 
fost făcută pentru ca ucenicii să îl urmeze; a doua propune un salt calita-
tiv: să fie împreună cu Isus, în raport de prietenie cu El.

2.1. Interpretarea textului 

2.1.1.Chemarea pe munte

Isus se separă de locul în care stătea înconjurat de mulţimi şi de ucenici 
şi urcă pe munte. Aluzia la munte18 nu vrea să indice aici un anumit mun-
te; adnotarea scenografică are de fapt o semnificaţie teologică: muntele 
este un loc al separării de oameni, al apropierii de Dumnezeu (în alte texte 
din Marcu, muntele este un loc retras, ideal pentru rugăciune – 6,46; sau 
cadru pentru o teofanie rezervată doar unor ucenici – 9,2.9). Muntele 
aminteşte de revelaţie şi de alianţă (Muntele Sinai, unde Dumnezeu dăru-
ieşte Legea, Ex 19,3 ş.u.). În acest context, 3,13-19, muntele este locul de 
unde Isus domneşte şi în mod suveran îi cheamă pe cei pe care îi vrea (tot pe 
un munte, Golgota, va fi şi răstignirea).

În distanţarea sa de zgomotul lumii (separarea de alţii şi urcarea pe 
munte conferă autoritate la ceea ce urmează să se întâmple) pentru a se 
putea adresa direct lui Dumnezeu, Isus îi ia la sine pe cei pe care îi voia. 
Chemându-i la sine şi separându-i de mulţimi (de fapt, ei ies din mulţime 
şi fac un pas în faţă), Isus constituie auditoriul său permanent cu care sta-
bileşte o legătură profundă. 

Verbul „a chema” exprimă un raport de superioritate şi de dependenţă 
între subiect şi obiect: Isus îi cheamă pe cei 12 în calitate de Domn al lor, 
cu autoritate.

Precizarea „cei pe care el îi voia” completează şi specifică această che-
mare (de subliniat faptul că nu se vorbeşte despre calităţile celor chemaţi). 
Cu o anumită emfază, se spune că cei chemaţi au fost voiţi şi aleşi de Isus 
în mod personal (verbul „a vrea” corespunde unui verb ebraic care înseamnă 
„a ţine la cineva”, ,,a avea o înclinaţie către cineva”; pare să fie un act de 
afecţiune, o preferinţă a inimii către aceste persoane; au fost chemaţi pen-
tru că au fost iubiţi). Iar imperfectul (care indică o acţiune continuă) arată 
voinţa durabilă, menţinută pentru un timp îndelungat. Este vorba despre 
un act suveran şi autoritar, însă nu este unul improvizat. Iniţiativa perso-
nală a lui Isus face parte dintr-un plan meditat şi pregătit din timp.

18 Marea, muntele şi pustiul sunt locuri ale activităţii lui Isus care amintesc de exod.
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Marcu punctualizează apoi răspunsul celor chemaţi: „şi au mers la el”: 
nu se spune că s-au supus şi au acceptat invitaţia, ci, simplu, „au mers la 
el”; Marcu foloseşte un limbaj simplu şi concret. Mai apoi, pune în evidenţă, 
pentru a patra oară de la începutul evangheliei (1,18.20; 2,14), atitudinea 
pozitivă a interlocutorilor în faţa iniţiativei lui Isus. În acelaşi timp, se 
subliniază şi eficacitatea extraordinară a cuvintelor lui Isus care realizează 
ceea ce spun.

Expresia „şi au mers la el” în greacă nu arată doar mişcarea către Isus, 
ci şi separarea celor chemaţi de mulţime (ei se despart de locul în care se 
aflau, cf. „aperchomai”). Această separare poate fi înţeleasă şi pe plan sim-
bolic: ea se concretizează în schimbarea mentalităţii şi a vieţii. Iar apropi-
erea de Isus este un alt semn al urmării Învăţătorului, cel care devine 
pentru ei punctul suprem de referinţă.

2.1.2. Instituirea celor 12 şi finalităţile grupului (v. 14-15)

După răspunsul celor 12, Marcu inserează unele dispoziţii de bază care 
revelează competenţa şi autoritatea lor.

Prima decizie priveşte numărul destinatarilor: „şi a făcut 12”. Verbul 
„poieo” („a făcut – a constituit”) prezintă gestul lui Isus în globalitatea sa. 
Acest verb concretizează ulterior efortul de a-i face să devină „pescari de 
oameni”. Folosirea verbului descrie actul voinţei suverane a lui Isus, ţinând 
cont că în LXX acesta este legat de multe ori de Dumnezeu şi are caracteris-
tica instituirii (Yhwh a creat poporul său; însă referinţa mai frecventă este 
la actul constituirii de preoţi sau de alte slujiri, cf. 1Sam 12,6; 1Rg 12,31).

Expresia „a face 1219”, fără articol, se referă la actul iniţial al constitui-
rii celor 12: e vorba despre începutul existenţei unui grup specific şi deose-
bit de ceilalţi ucenici. Textul nu indică în mod explicit o relaţie între cei 12 
şi cele 12 triburi ale lui Israel, cum se întâmplă în Mt 19,28 şi Lc 22,30.45. 
De aceea, centrul de greutate al acţiunii de „a face 12” în Marcu pare să fie 
dependent mai mult de persoana şi autoritatea lui Isus, decât de aluziile 
veterotestamentare. Totuşi, trebuie luată în calcul şi ideea poporului lui 
Dumnezeu cu cele 12 triburi (cei 12 apostoli sunt coloanele şi temeliile 
edificiului spiritual al Bisericii).

În continuare, Marcu propune cea de-a doua decizie a lui Isus: conferi-
rea numelui de „apostoli”. Textul pare că ar vrea să descrie misiunea vii-
toare a întregului grup şi să arate puterea pe care o are Isus asupra celor 
chemaţi, cărora le dă un nume nou, nume ce exprimă apartenenţa totală la 
el (cf. 6,7.12). Verbul „i-a numit”, relaţionat cu „a făcut”, descrie globalitatea 
actului lui Isus, care, în virtutea autorităţii sale, îi leagă pe ei de propria 

19 Numărul 12 poate fi un simbol al poporului lui Dumnezeu.
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persoană în vederea misiunii şi îi face să existe ca tovarăşi ai săi şi mesa-
geri cu puteri depline.

Marcu descrie a treia decizie a lui Isus care se referă la misiunea apos-
tolilor: „pentru ca să fie cu el” (14c), acesta fiind în realitate primul scop al 
intervenţiei sale. Propoziţia, introdusă de „pentru ca să” cu sens de finali-
tate, pune în evidenţă intenţia lui Isus de a avea cu cei 12 o împărtăşire-
comuniune totală şi permanentă. Chemaţi în mod solemn ca grup, ei sunt 
invitaţi să trăiască împreună cu el, să îl însoţească în misiunea sa (3,14-6,6; 
6,6b-8,26) şi, în consecinţă, să aibă un raport strâns şi între ei. În Marcu, 
expresia „să fie cu el” (4,36; 5,18; 14,67) are semnificaţia de comuniune cu 
Isus şi întăreşte sensul de apartenenţă la el20 (de fapt, ei trebuie să fie depen-
denţi de Isus, iar acesta este un semn de maturitate!).

Forţa conjunctivului prezent „pentru ca să fie cu el” exprimă voinţa lui 
Isus să îi aibă cu sine. Rămânând uniţi cu el, cei 12 pot să fie mai apoi tri-
mişi ca mesageri ai săi (6,7.12). Prin urmare, a fi constituiţi tovarăşi ai lui 
Isus înseamnă că numai în el poate fi punctul principal de referinţă; în 
acelaşi timp, se justifică şi faptul de a sta împreună cu ceilalţi. Centrul vital 
al discipolatului creştin şi izvorul puterii sale se află, aşadar, în raportul 
personal cu Învăţătorul (a fi cu el înseamnă şi a-l urma pe calea crucii). 
Aspectul cel mai semnificativ pentru Marcu este următorul: discipolii sunt 
tovarăşi ai lui Isus şi trăiesc în prezenţa sa într-un raport strâns cu el şi 
într-un proces de formare permanentă.

Cel de-al doilea scop al chemării este: „pentru ca să fie trimişi să predice 
şi să aibă puterea de a alunga diavolii”, specificând astfel şi ce înseamnă a 
fi apostol (6,7.12 ş.u.). Faţă de imperativul iniţial „veniţi după mine şi vă 
voi face pescari” (1,17), această descriere a activităţii apostolice este expli-
citată şi arată intenţia lui Isus de a-i face într-adevăr pescari de oameni; 
astfel, ei sunt părtaşi la misiunea de a proclama Vestea cea Bună şi le este 
oferită puterea de a alunga diavoli, favorizând în acest fel instaurarea împă-
răţiei lui Dumnezeu (alungarea diavolilor era semn al înlocuirii stăpânirii 
Celui Rău cu stăpânirea Domnului).

Cei 12, împreună cu condiţia esenţială a comuniunii vitale cu Isus în 
calitate de tovarăşi, primesc şi însărcinarea de a acţiona ca reprezentanţi 
ai săi. De acum înainte, ei vor trăi în comuniune intimă cu Isus, cu funcţia 
de vestitori stabili ai Evangheliei21 şi cu capacitatea juridică de a acţiona 

20 În Mc 14,67, o femeie i se adresează lui Petru „Şi tu erai cu Isus Nazarineanul”. Ast-
fel, demasca ucenicul, cel ce era cu Isus. Renegarea din partea lui Petru e gravă, deoarece 
se leapădă de alegerea sa, a fost ales să stea cu Învăţătorul; acum uită de prietenia şi viaţa 
petrecută împreună cu el.

21 Nu se vorbeşte despre conţinutul predicării, ci se pune accent doar pe activitatea de a 
predica.
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asupra diavolilor (putere înţeleasă nu neapărat în sens fizic, ci în sens de 
autoritate pe care le-o participă Isus; prin ea ei pot lupta cu forţele răului 
şi pot prelungi instaurarea împărăţiei). Faţă de chemarea iniţială (1,17), 
metafora „vă voi face pescari de oameni” (1,17) se dezvoltă în cadrul rela-
tării printr-un plan specific şi un program concret (cf. 1,16-20; 3,14-15; 
6,7.12-13). Cei 12 vor avea de îndeplinit un parcurs formativ lung împreună 
cu Isus, înainte de a fi trimişi să „pescuiască”; totuşi rămâne clar că ei sunt 
cei ce vor putea transmite după înviere experienţele apostolice trăite în 
comuniune cu Isus.

2.1.3. Lista celor 12 nume (v. 16-19)

Compoziţia listei, ordinea în care se succed numele şi adăugirile făcute 
la unele nume sunt deosebit de interesante. Aşa cum este recunoscut, lis-
tele din Matei şi Luca nu concordă pe deplin cu cea din Marcu, acestea 
având amprente personale. 

Nu numai că Marcu îl aşază pe Simon (la fel precum ceilalţi evanghe-
lişti) în capul listei, nu numai că pune în evidenţă (mai mult decât alţi 
evanghelişti) adăugarea simbolică a numelui „Petru”22, dar îl separă pe 
acest ucenic de fratele său Andrei şi îl leagă în mod curios de cei doi fii ai 
lui Zebedeu, Iacob şi Ioan. Aceştia trei vor fi după aceea martori privilegi-
aţi la unele evenimente: învierea fiicei lui Iair (5,37); schimbarea la faţă 
(9,2) şi agonia din Grădina Măslinilor (14,33). Dacă se reflectează asupra 
legăturii care ţine unite aceste evenimente, ne putem da seama că prin 
aceasta cei trei discipoli sunt antrenaţi pentru a fi capabili să perceapă 
într-un chip mai special misterul persoanei lui Isus şi dumnezeirea ascunsă 
în el, în ciuda acţiunii sale pământeşti; de asemenea, să înţeleagă calea 
care trece prin cruce, pentru a putea face cunoscute toate acestea comuni-
tăţii creştine viitoare (cei trei par să fie separaţi de grupul celor 12: lor li se 
schimbă numele; ei iau parte la evenimentele principale ale revelării lui 
Isus; în Gal 2,9, ei sunt stâlpii Bisericii de la Ierusalim). Doar Marcu spune 
în acest pasaj că Isus îi numeşte pe cei doi fii ai lui Zebedeu „fiii tunetului”23, 
o expresie greu de lămurit cu certitudine (numele vine din aramaică; pro-
babil, cei doi ucenici nu erau cunoscuţi comunităţii lui Marcu). Probabil, 
numele nu se referă neapărat la caracterul lor impetuos (cf. Lc 9,54), ci 
conţine, ca şi în cazul lui Petru (piatra), o profeţie: ei vor fi expuşi la încercă-

22 Numele în VT, în limbajul biblic, exprimă identitatea însăşi a persoanei, identitate 
care se manifestă altora. Doar Dumnezeu poate schimba numele, iar numele schimbat este 
ca un nou început, o altă naştere, o nouă identitate şi o nouă misiune.

23 Printre explicaţii: a) temperamentul lor impetuos; b) glasul lui Dumnezeu care vor-
beşte prin ei; c) mod de gândire zelot.
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rile escatologice, vor fi făcuţi părtaşi la botezul morţii Domnului (10,38-40). 
Tovarăşii lui vor trebui să susţină luptele şi prigoanele erei escatologice.

După aceşti ucenici desemnaţi cu denumiri speciale, urmează numele 
celorlalţi24 (faptul că sunt prezentate numele ar putea fi reflexul unei che-
mări pe nume din partea lui Isus), iar la final Iuda Iscarioteanul (iscariot: 
sicar sau omul perfidiei; altă explicaţie – „ish Kerioth”: om din Kerioth), cu 
adnotarea cutremurătoare care circula în toate evangheliile şi în Biserica 
primară, „cel care mai apoi l-a trădat” („paradidomi”: l-a predat). Această 
expresie are în teologia Fiului omului, care e dezvoltată mai mult în Evan-
ghelia după sfântul Marcu, un accent destul de grav. Rămâne un mister 
faptul că el a făcut parte din acest cerc de 12 apostoli aleşi de dinainte de 
Isus însuşi (14,18: „unul dintre voi mă va trăda”). Discipolatul este o iniţi-
ativă a lui Isus prin excelenţă (iubirea lui Dumnezeu este fidelă şi imutabilă, 
omul este schimbător). Chemarea reprezintă actul totalei sale stăpâniri, 
care nu e condiţionată de vreun statut special25 al posibililor candidaţi şi 
nu depinde de persoana celui chemat; totuşi, răspunsul la chemare se află 
la mâna libertăţii omului, de aceea, eşecul este posibil.

Marcu pune în prim-plan constituirea grupului de apostoli (nu descrie 
apoi trimiterea în misiune, cum o face Matei). Constituirea are două sco-
puri: ca ei să stea împreună cu Isus şi apoi să fie trimişi în misiune.

2.2. Moment actualizator: misiunea ucenicului de azi 

În textele despre chemare menţionate, este evident că iniţiativa îi apar-
ţine în mod unic lui Isus. Textul din Mc 3,13 ş.u. scoate în evidenţă cu tărie 
acest aspect. Marcu îl subliniază mai întâi prin indicaţia „el însuşi i-a voit”, 
punând accentul pe voinţa lui Isus şi pe actul totalei sale libertăţi. Mai 
apoi, verbul utilizat de Marcu, în comparaţie cu alte verbe potrivite pentru 
a exprima actul voinţei, are un sens apropiat de ideea de „capriciu”, de 
alegere arbitrară. S-ar putea vorbi astfel despre chemarea-misiune ca des-
pre un capriciu al divinităţii, cu condiţia să nu se uite acest lucru: caprici-
ile lui Dumnezeu sunt întotdeauna în orizontul iubirii.

2.2.1. Elementele misiunii 

Un aspect specific textului lui Marcu este elaborarea detaliată a datoriilor 
celui chemat. Până acum, toate se puteau reduce la o poruncă: „Urmează-mă!” 
Acest „urmează-mă” în instituirea celor 12 constă din trei acţiuni precise. 
Într-adevăr, constituie doisprezece:

24 De amintit: Iacob al lui Alfeu; Simon Cananeul (aram. „qanayya”: entuziast, fanatic); 
Filip (iubitor de cai) etc.

25 Cf. 1Cor 1,28.



37

– ca să stea cu el (dimensiunea credinţei ca raport personal cu Isus);
– ca să îi trimită (dimensiunea acţiunii) să predice;
– şi ca să aibă puterea de a scoate diavoli.
Aceste trei elemente indică scopul chemării celor 12 şi sunt, într-un 

oarecare fel, descrierea misiunii. În mod spontan, noi credem că au fost 
trimişi pentru a predica şi a face miracole, dar primul punct din program 
este următorul: a constituit 12 ca să stea împreună cu el. Adesea, se discută, 
referitor la viaţa creştină în general şi la cea religioasă în particular, despre 
opoziţia sau alternativa între contemplare sau activitate, rugăciune sau 
apostolat, şi se sugerează că ar fi concurenţă sau rivalitate între cele două. 
Marcu nu acceptă o asemenea opoziţie. A fi împreună cu Isus este primul 
punct al misiunii. Mai mult, a sta cu el e indicat nu doar drept condiţie 
pentru succesul misiunii, ci ca misiune în ea însăşi; ar putea fi şi scop prin-
cipal al misiunii, pentru că se află pe locul întâi pe listă. Unirea cu Isus este 
cauza, scopul şi mijlocul misiunii. A sta împreună cu Isus este primul punct 
al apostolatului nostru (nimeni nu oferă ceea ce nu are!) şi numai după 
aceea vin şi celelalte: a predica şi a exorciza.

Referitor la aceste două din urmă aspecte, trebuie notat un detaliu impor-
tant: unicul lucru pe care l-a făcut Isus până în acel moment în Marcu a 
fost: predicarea şi alungarea diavolilor, nimic altceva. Astfel, toate cele trei 
scopuri ale misiunii se reduc la unul singur: un raport strâns cu Învăţăto-
rul care se va face vizibil fie în faptul de a sta în mod fizic cu el, fie în acţi-
unea care va reproduce modul de a acţiona al lui Isus (predica şi exorcis-
mul). Isus trebuie să devină pentru ai săi unicul punct de referinţă, fie în 
modul de a fi, fie în maniera de a acţiona. Aceasta este chemarea lor şi 
aceasta este misiunea lor.

O altă adnotare: cele două momente (a fi cu Isus şi acţiunea) trebuie să 
rămână amândouă, fără să se confunde unul cu altul. Dacă nu există amân-
două, apare riscul de a cădea, pe de o parte, într-o credinţă abstractă, neîn-
trupată, pe de altă parte, poate apărea riscul activismului, al eficienţei oarbe 
şi reci. Acesta e un semnal pentru Biserica de azi: fie o credinţă detaşată de 
problemele reale, fie un activism eficient fără lumina credinţei; credinţa şi 
faptele trebuie să se întrepătrundă.

2.2.2. „A fi cu Isus”

O consideraţie în plus despre „a fi cu Isus”: acesta este scopul vieţii şi al 
misiunii noastre, este esenţa fiecărui fiu. A fi discipol înseamnă a fi cu Isus: 
aceasta e identitatea, o unire de viaţă, de misiune şi de destin. Apoi, e şi un 
remediu împotriva solitudinii, discipolul fiind cu Domnul, cel care îi ţine 
companie şi cu care relaţionează.
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Scopul urmării lui Isus este acela de a fi cu el pentru totdeauna (1Tes 4,17), 
deoarece el este viaţa mea (Fil 1,21). Cu el, eu sunt de fapt eu însumi, fiu 
iubit al Tatălui care ne iubeşte cu o dragoste unică, deplină şi totală. Creş-
tinismul, în acest caz, nu este o ideologie: este tovărăşia reală cu Isus, într-un 
raport de la persoană la persoană, implicând toate capacităţile şi simţurile 
noastre; e alegerea de a trăi pentru Isus şi de a trăi aşa cum el a trăit.

Întâi de toate, „se stă cu el” cu urechile deschise, pentru a asculta cuvân-
tul său; apoi, cu ochii deschişi pentru a vedea chipul său. Această dorinţă 
de a-l asculta şi de a-l contempla este credinţa, care deschide inima noastră 
spre el. Ea se concretizează în lectura Cuvântului şi în rugăciune, în doci-
litate şi adoraţie.

Mai apoi, se „stă cu el” cu picioarele pentru a-l urma pe el pe aceeaşi 
cale. Această dorinţă de a umbla aşa cum a umblat el este speranţa ce mişcă 
viaţa noastră, ca să fie la fel ca a lui. Ea ne face să preferăm şi să alegem 
ceea ce el a preferat şi a ales, pentru a-i fi mai aproape şi a ne asemăna cât 
mai mult cu el. Această speranţă iubitoare eliberează inima de orice alipire de 
cel rău şi ne determină să iubim din dragoste pentru el sărăcia şi umilinţa.

În fine, „se stă cu el” cu mâinile pentru a-l atinge şi pentru a avea comu-
niune deplină cu el. Această dorinţă de a-l atinge este iubirea care ne iden-
tifică cu el şi transformă viaţa noastră într-una ca a lui, făcându-ne să iubim 
şi să acţionăm ca el. Şi, ca să putem sta cu el, el însuşi ne vindecă urechile, 
ochii, mâinile şi picioarele.

A fi cu el, mai mult decât un punct de sosire, este un permanent punct 
de plecare pentru o urmare cât mai strânsă şi mai fidelă. Sfântul Paul afirma: 
„Eu nu am câştigat încă premiul şi nu am ajuns la desăvârşire, dar mă 
străduiesc să alerg pentru a-l câştiga, deoarece şi eu am fost cucerit de 
Cristos” (Fil 3,12). A fi cu el înseamnă a fi fost cuceriţi, îndrăgostiţi de el, 
cu dorinţa care face din viaţa noastră o invocaţie unică: „Maranatha, Vino, 
Doamne!” 

Concluzie

Ajunşi la final, e posibil să desprindem câteva concluzii. În primul rând, 
se poate spune că Biblia îl prezintă pe ucenic drept un chemat. Isus, care 
are iniţiativa, îl vede (îl priveşte cu iubire) şi îi adresează chemarea. Această 
chemare este adresată în mediul normal de viaţă.

Ucenicul trebuie să răspundă prompt, fără ezitări, fără să pună condiţii. 
De asemenea, trebuie să lase toate în urmă (Fil 3,3-11). 

Referitor la obligaţii, prima datorie a ucenicului este aceea de a-l cunoaşte 
pe Cristos.
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În ceea ce priveşte misiunea ucenicului, prima activitate a unui discipol 
este aceea de a fi împreună cu Cristos. În primul plan nu e faptul de a sta, 
ci e o chestiune de a fi, aşadar, o problemă de fiinţă. 

Al doilea element al misiunii este trimiterea pentru a predica şi a da 
mărturie prin fapte.

Un astfel de discipol îşi dă seama că nu este mai presus decât maestrul 
său şi îl urmează pe Învăţător cu fidelitate şi iubire în spiritul radicalităţii. 
În acelaşi timp, trăieşte viaţa sa sub exigenţa convertirii permanente în 
credinţă şi speranţă. 
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ISTORIA SINOADELOR CATOLICE DIN MOLDOVA

Pr. Fabian DOBOŞ

Riassunto: Dopo l’introduzione in cui sono presentate le cause della convoca-
zione dei sinodi locali, lo studio tratta, cronologicamente, tutti i sinodi tenuti 
dai cattolici della Moldavia.
Il primo ebbe luogo a Jassy nel 1586 e volle applicare le decisioni prese dal 
Concilio di Trento. Anche il principe ortodosso, Pietro lo Zoppo, ha sostenuto i 
lavori di questo sinodo, in quanto un’altra metà sua era quella di cacciare i 
pastori luterani dalla Moldavia.
Nel secolo XVII° ci furono due sinodi: a Cotnari (1642) e Bacău (1663). Tutti e 
due ebbero come scopo la riforma della Chiesa locale, ma anche la ripresa dei 
rapporti stretti tra i laici e i sacerdoti della Moldavia.
L’ultimo e il più importante sinodo della Chiesa locale è stato celebrato tra il 
2001 e il 2004. L’evento fu ben preparato, tutti i cattolici essendo interpellati 
sulla realità religiosa e sui problemi che meritavano trattati dall’assemblea sino-
dale. I scopi principali di questo sinodo furono: un’analisi profonda della Chiesa 
locale della Moldavia; l’applicazione delle leggi universali al territorio della dio-
cesi di Jassy; nuovi metodi nella pastorale.
Lo studio auspica una seria riforma della Chiesa Cattolica della Moldavia, come 
conseguenza dell’osservazione delle decisioni sinodali.

Parole chiavi: Chiesa Cattolica, Romania, Moldavia, Jassy, sinodo, francescani, 
Bacău, Cotnari, riforma, pastorale

Introducere

Cuvântul „synodus” înseamnă în greacă „drum împreună”, adică opera 
unor persoane care urmăresc acelaşi scop. Celebrarea sinoadelor a apărut 
din două motive: dorinţa episcopilor de a se consulta între ei atunci când 
întâmpinau probleme pastorale în diecezele lor şi conştiinţa acestora că ei 
constituie un singur colegiu episcopal1.

Răspândirea creştinismului a purtat cu sine şi mărirea numărului de 
dieceze şi, implicit, de episcopi. O dată cu terminarea persecuţiilor (Edictul 
din Milano – 313), problemele pe care episcopii erau nevoiţi să le înfrunte 
erau tot mai acute. Pentru rezolvarea acestora nu au fost îndeajuns sinoa-
dele locale sau interdiecezane, ci s-a impus convocarea sinoadelor generale, 
care, ulterior, au fost numite concilii ecumenice. Prima adunare de acest 

1 Lexicon. Dizionario teologico enciclopedico, Casale Monferrato 1993, 960.
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fel a avut loc în anul 325, la Niceea, la cererea împăratului Constantin cel 
Mare (306-337). La acest eveniment, Papa Silvestru I (314-335) a partici-
pat printr-o delegaţie care avea datoria să ia o atitudine severă faţă de cei 
care nu ar fi profesat că Fiul este egal cu Tatăl2.

De-a lungul celor două mii de ani de existenţă, Biserica Catolică a cele-
brat 21 de concilii ecumenice, ultimul fiind cel din Vatican (1962-1965). 
După fiecare conciliu, episcopii reveneau în diecezele lor şi încercau să intro-
ducă deciziile luate de respectivul conciliu în comunităţile lor, prin celebra-
rea sinoadelor locale3.

În istoria Bisericii Catolice, Conciliul din Trento (15451563) reprezintă 
o cotitură foarte importantă datorită decretelor pe care le-a aprobat. Dintre 
numeroasele decizii ale acestui conciliu, amintim numai câteva: decretul 
despre păcatul originar, decretul despre răscumpărare, decretul despre sacra-
mente, decretul despre sfânta Împărtăşanie, decretul despre reformă etc.4

1. Sinodul de la Iaşi (1586)

Spre sfârşitul secolului al XVI-lea, în Moldova era vizitator apostolic 
părintele Alexandru Komulović. Acesta, dorind să instaureze ordinea în 
viaţa religioasă a catolicilor din Moldova, a ţinut un sinod la Iaşi, în anul 
1586, dorind să introducă deciziile Conciliului din Trento. Voievodul Petru 
Şchiopul (1574-1577, 1578-1579, 1582-1591) a pus în aplicare hotărârile 
acestui sinod. Cea mai importantă măsură luată la sinod a fost expulzarea 
pastorilor luterani din Moldova. Dacă o comunitate primea un astfel de 
pastor, ea trebuia să plătească o amendă de 100 de boi5.

2. Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)

2.1.Cauze 

Suflul nou pe care l-a dat Bisericii Conciliul din Trento a pătruns mai 
adânc în Moldova abia după anul 16006. În această perioadă, preoţii de aici 
au înţeles că, pentru a progresa, Misiunea trebuie să se conformeze noilor 

2 Conciliul din Niceea a condamnat doctrina lui Arie, care susţinea că Fiul este inferior 
Tatălui.

3 Fabian Doboş, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, Lumina creştinului 155 
(2002) 13.

4 Pentru a avea o imagine mai clară a desfăşurării Conciliului din Trento şi a decretelor 
promulgate de acesta, vezi Giuseppe albErIgo (ed.), Conciliorum oecumenicorum decreta, 
Bologna 1991, 657-799.

5 Iosif gabor, Parohia catolică Iaşi, ms., Luizi Călugăra 1986, 22.
6 Vezi Gualberto scaLetta, La Chiesa Cattolica in Moldavia, Roma 2001, 40. Înfiinţarea 

Episcopiei de Bacău, în anul 1607, poate fi interpretată ca o consecinţă a Conciliului din 
Trento.
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dispoziţii date de Conciliul din Trento. În afara lipsei unui seminar, misio-
narii se mai confruntau cu unele dificultăţi de ordin pastoral, despre care 
vom trata în paginile următoare.

Prezenţa catolicilor în Moldova la sfârşitul Evului Mediu este o realitate 
cunoscută publicului larg. Preoţii dominicani şi franciscani au purtat pe 
aceste meleaguri sămânţa credinţei începând cu secolului al XIII-lea, înfi-
inţând parohii care, în timp, aveau să devină adevărate centre misionare. 
Unul dintre acestea a fost Cotnariul, sat 

aşezat într-o vale, între dealuri, deasupra unui lac în care se află diferite soiuri 
de peşti. Aici sunt foarte multe vii, pentru că pământul acesta dă cele mai bune 
vinuri din toată ţara. Au vii aici şi domnul şi boierii. În vremea culesului aproape 
toată ţara se adună aici, fie pentru cules, fie pentru a cumpăra vin7.

Prima menţiune documentară a catolicilor din Cotnari se găseşte în 
Efemeridele Cibinului, unde se afirmă că, în anul 1420, husiţii, alungaţi 
din Ungaria şi Boemia de regele Sigismund (1387-1437), au trecut Carpaţii 
Răsăriteni, stabilindu-se la Baia şi Cotnari8.

Raportul pe care misionarul franciscan Paul Bonici l-a trimis superiori-
lor săi de la Roma în anul 1632 ne informează că Ştefan cel Mare a con-
struit pentru catolicii din Cotnari o biserică închinată „Preasfintei Marii 
din luna august şi este numită Sfânta Maria Mare”9. Data înfiinţării Parohiei 
Cotnari nu se cunoaşte, însă din documentele pe care le avem rezultă că 
aceasta exista încă de la sfârşitul secolului al XVI-lea10. Episcopul Bernar-
din Quirini, după vizita pe care a făcut-o Misiunii din Moldova, în anul 
1599, a trimis Papei Clement al VIII-lea (1592-1605) un raport în care face 
o prezentare vastă a situaţiei catolicilor din Moldova. Documentul ne infor-
mează că la Cotnari trăiau, la acea dată, 198 de familii catolice, cu 1.083 de 
credincioşi11. Datorită numărului mare al catolicilor din Cotnari, domnul 
Moldovei, Gaspar Graţiani (1619-1620), ar fi dorit ca papa să înfiinţeze o 
episcopie în această localitate12. Până la jumătatea secolului al XVII-lea, 
Cotnariul a reprezentat un adevărat nucleu pentru Misiune, catolicii din 

7 Gh. VinuLescu, „Pietro Diodato e la sua relazione”, în Diplomatarium italicum, IV, 
Roma 1939, 114.

8 Iosif gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Bacău 1996, 78.
9 Călători străini despre Ţările Române, V, Bucureşti 1973, 25.
10 V.A. urecHia, Codex Bandinus, Bucureşti 1985, CXXVII.
11 Aceste cifre par exagerate. Însă, dacă ţinem cont de faptul că localitatea Cotnari era a 

treia din Moldova (după Suceava şi Bacău), informaţia episcopului Bernardin Quirini devine 
credibilă (cf. Iosif gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, 79).

12 Această dorinţă reiese din Instrucţiunile pe care domnul Moldovei le-a dat la 12 decem-
brie 1620 nunţiului de Polonia, Diotallevi (A. MEsrobEanu, „Nuovi contributi sul voivoda 
Gaspare Graziani e la sua guerra turco-polacca del 1621”, în Diplomatarium italicum, III, 
Roma 1939, 147-148).
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această localitate fiind prezenţi în toate relatările despre situaţia catolici-
lor din Moldova13. Fiind o comunitate numeroasă, Parohia Cotnari a avut 
parte şi de unele dificultăţi pastorale pe care misionarii au încercat să le 
rezolve prin diferite metode.

Cauzele care l-au determinat pe părintele Bassetti să-i convoace pe toţi 
slujitorii altarului din Moldova la sinod sunt reprezentate de ignoranţa 
religioasă a credincioşilor şi de unele abuzuri care se verificau atât în rân-
dul clericilor, cât şi în cel al laicilor: existau preoţi care cereau taxe prea 
mari pentru Botez; unii preoţi nu administrau sfântul Maslu bolnavilor 
motivând că în Moldova nu este acest obicei; alţi preoţi nu voiau să dea pocă-
inţă penitenţilor, deoarece considerau că penitentul trebuie să-şi aleagă sin-
gur pedeapsa; unii preoţi susţineau că sfânta Împărtăşanie trebuie primită 
obligatoriu sub ambele specii; deseori se întâmpla ca la Botez să fie admişi 
naşi ortodocşi care transmiteau finilor propriile convingeri religioase etc.14 

Din cauza faptului că în Moldova s-au introdus multe abuzuri datorate lipsei 
unui păstor onest, sus-numitul părinte vicar, Bassetti, a convocat o congregaţie 
sinodală, în care au luat cuvântul preoţi şi laici. Aceştia s-au unit pentru ca 
împreună să anihileze abuzurile şi greşelile. De asemenea, cu ocazia Sinodului 
de la Cotnari, s-a introdus ritul roman, fiind acceptat de toţi15.

Sinodul de la Cotnari se înscrie în seria evenimentelor religioase igno-
rate de istorici. Acest lucru se datorează şi faptului că în aceeaşi perioadă 
a avut loc la Iaşi un Sinod ortodox16, care a fost convocat pentru a condamna 
cele 18 teze calviniste pe care patriarhul de Constantinopol, Ciril Lucaris17, 
le publicase în 162918. Deja la 8 septembrie 1640, un sinod local, condus de 
mitropolitul Kievului, a aprobat o „confessio ortodoxae fidei”, care conţinea 
idei opuse profesiunii făcute de patriarhul Lucaris cu unsprezece ani îna-
inte19. Fiind prieten bun al domnului Moldovei, Vasile Lupu20, mitropolitul 

13 Iosif gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, 79.
14 Iosif gabor, Ierarhia catolică a Moldovei, II., Nisiporeşti, 1970, ms., 85.
15 arhIva „DE ProPaganDa FIDE”, fond Moldavia, vol. 1, f. 143.
16 Cf. Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti, I, Bucureşti 1928, 327.
17 Acesta a fost de cinci ori patriarh de Constantinopol, fiind condamnat la Sinodul care 

a avut loc în acelaşi oraş la data de 25 septembrie 1638, condus de succesorul său Ciril Con-
tari, pentru profesiunea de credinţă infectată de calvinism, publicată în anul 1629 
(Bonaventura MorarIu, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e Valacchia 
nel suo primo periodo, 1623-1650, Roma 1962, 44). 

18 Iosif gabor, Ierarhia catolică a Moldovei, II, ms., 83.
19 Bonaventura MorarIu, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e Va-

lacchia nel suo primo periodo, 1623-1650, 45.
20 Domnul Moldovei se arăta foarte interesat de unele argumente teologice în discuţie la 

acea dată: purgatorul, purcederea Duhului Sfânt, indulgenţele papale etc. (D. găzDaru, 
„Un catehism românesc din 1640-1641, scris pentru catolicii din Moldova de misionarul 
Bartolomeu Bassetti”, în Omagiu profesorului D. Găzdaru. Miscellanea din studiile sale 
inedite sau rare, I, Freiburg 1974, 9)
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de Kiev, Petru Movilă, a cerut acestuia permisiunea de a convoca un Sinod 
la Iaşi pentru a corecta greşelile introduse în teologia ortodoxă de patriar-
hul Ciril Lucaris. Acest eveniment a durat aproape două luni (septembrie-
octombrie 1642)21.

1.2. Desfăşurarea

Părintele franciscan conventual Bartolomeu Bassetti, vicarul general al 
arhiepiscopului de Sofia, Petru Deodat (Bogdan) Bacsič, vizitând parohiile 
Misiunii în anul 1642, şia dat seama că toate comunităţile catolice se con-
fruntau cu anumite probleme care, în concepţia sa, nu puteau fi soluţionate 
decât printr-un sinod la care să participe toţi preoţii de pe teritoriul Moldovei.

Bartolomeu Bassetti s-a născut în localitatea Piano Castegnaio (Toscana)22, 
probabil spre sfârşitul secolului al XVI-lea. Simţind dorinţa de a-şi dedica 
viaţa celorlalţi, a intrat în rândul franciscanilor conventuali23. La cererea 
domnului Moldovei, Vasile Lupu (1634-1653), Congregaţia De Propaganda 
Fide l-a desemnat, în 1639, pe părintele Bassetti pentru Misiunea Francis-
cană din Moldova, unde a sosit la începutul anului 1640, fiind însoţit de 
misionarii Simon Apolloni de Veglia şi Benedict Remondi24.

Numai după un an, la 15 februarie 1641, părintele Bassetti a trimis 
superiorilor săi de la Roma o scrisoare prin care îi informa despre intenţia 
de a tipări „un catehism în limba valahă, la tipograful care venise chiar 
atunci în Iaşi pentru a tipări, între alte cărţi, un Evangheliar25 în această 
limbă valahă”26. Tipărirea unui catehism în limba ţării de către un misio-
nar abia venit în Moldova reprezintă un fenomen miraculos. Acest eveni-
ment confirmă ipoteza că misionarii italieni, înainte de a veni în Moldova, 
învăţau limba moldovenească în centrele speciale pe care Ordinul Francis-
can le-a deschis în diferite oraşe din Italia, imediat după înfiinţarea Congre-
gaţiei De Propaganda Fide. La sfârşitul vizitei pe care a făcut-o în Moldova, 
arhiepiscopul de Sofia, Petru Deodat (Bogdan) Bacsič, l-a numit, la 3 octom-
brie 1641, pe părintele Bassetti vicar general pentru Moldova. Pentru a 
acţiona în această calitate, acesta a primit şi permisiunea lui Vasile Lupu.

21 Iosif gabor, Ierarhia catolică a Moldovei, II, ms., 83.
22 Iosif gabor – Iosif sIMon, Necrolog, Iaşi 2001, 175.
23 Alte surse susţin că Bassetti nu a fost conventual, ci observant. Vezi Călători străini 

despre Ţările Române, V, 175. 
24 Iosif gabor – Iosif sIMon, Necrolog, 175.
25 Este vorba despre Cazania mitropolitului Varlaam sau Carte românească de învăţă-

tură, care a fost tipărită la Mănăstirea „Trei Ierarhi” din Iaşi, în anul 1643.
26 D. găzDaru, Un catehism românesc din 1640-1641..., I, 7.
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După un an, la 6 noiembrie 1642, noul vicar general i-a convocat pe toţi 
preoţii din Moldova la Cotnari, pentru celebrarea unui sinod27 ce trebuia să 
rezolve unele probleme religioase care se verificau în comunităţile catolice 
din Misiune. Cu această ocazie a fost întocmit un document special (Specu-
lum ordinis), pe care părintele Bassetti l-a prezentat, în 1643, superiorilor 
săi de la Congregaţia De Propaganda Fide din Roma. În 1644 şi-a început 
călătoria de întoarcere în Moldova, dar se pare că a murit în Polonia28.

Pentru ca lucrările Sinodului de la Cotnari să se desfăşoare în armonie 
cu legile civile, părintele Bassetti, ajutat de medicul lui Vasile Lupu, Ioan 
Andrei Scocardi, a primit permisiunea domnului Moldovei29. 

Protagonistul Sinodului de la Cotnari a fost părintele Bartolomeu 
Bassetti30, care, în urma vizitei pe care a făcut-o Misiunii din Moldova în 
1642, scria la 3 octombrie acelaşi an31 Congregaţiei De Propaganda Fide 
că, pentru a elimina unele neajunsuri spirituale existente în comunităţile 
catolice, a hotărât convocarea unui sinod în ziua de 6 noiembrie 1642, eve-
niment la care erau obligaţi să participe toţi preoţii care slujeau pe terito-
riul Diecezei de Bacău32.

În ziua stabilită, s-au adunat la Cotnari33 trei călugări misionari şi alţi 
şase sau şapte preoţi diecezani care lucrau în Moldova. Deciziile luate la 
acest sinod au fost adunate într-o vastă lucrare numită Speculum ordinis. 
Documentul cuprindea versiunea românească a întrebărilor de la Botez, a 
rugăciunii „Tatăl nostru”, a Crezului şi a unor formule de binecuvântare 
folosite în Moldova34, precum şi unele doleanţe ale preoţilor de aici: permi-
siunea de a deschide la Iaşi un seminar; diferite facilităţi şi facultăţi pen-
tru preoţii care slujeau în Moldova, trimiterea unor manuale de teologie 

27 Ideea convocării unui sinod catolic i-a venit părintelui Bassetti în urma participării la 
şedinţele Sinodului ortodox, la care a luat parte cu mare interes (cf. D. găzDaru, Un cate-
hism românesc din 1640-1641..., I, 9).

28 Iosif gabor – Iosif sIMon, Necrolog, 176. 
29 D. găzDaru, „Documente”, în Omagiu profesorului D. Găzdaru. Miscellanea din stu-

diile sale inedite sau rare, I, 56-57.
30 Acesta a fost unul dintre cei mai importanţi conducători ai Misiunii din Moldova, fiind 

preocupat de promovarea spiritului tridentin (Anton Despinescu, „Preocupări sinodale în 
sec. al XVII-lea la Episcopia Bacăului”, în Buletin istoric 2 (2001) 115. 

31 La sfârşitul acestei scrisori, Bartolomeu Bassetti s-a semnat astfel: „Viceprefect al 
celor două Valahii, vicar general în cele spirituale în Moldova, frate minor conventual, doc-
tor în teologie”.

32 Fabian Doboş, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
33 A fost aleasă această localitate întrucât era locul cel mai comod şi central din Episco-

pia de Bacău (Bonaventura MorarIu, Bonaventura MorarIu, La Missione dei Frati Minori 
Conventuali in Moldavia e Valacchia nel suo primo periodo, 1623-1650, 47).

34 Fabian Doboş, „Sinodul de la Cotnari (6 noiembrie 1642)”, 13.
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dogmatică, morală, precum şi a celor mai importante colecţii de canoane 
ale conciliilor ecumenice pentru pregătirea viitorilor clerici etc.35

În perioada 16 ianuarie – 12 aprilie 1643, părintele Bassetti vizitează 
din nou Misiunea din Moldova, care cuprindea la acea vreme 27 de centre 
de catolici. Din raportul pe care vicarul general l-a trimis Congregaţiei De 
Propaganda Fide aflăm că în Moldova trăiau 1.050 de familii catolice cu 
5.000 de suflete, păstorite de 10 preoţi (patru călugări misionari şi şase de 
mir). În fiecare comunitate exista câte un dascăl36.

1.3.Consecinţe

După vizita amintită mai sus, însărcinat de participanţii la sinod, părin-
tele Bassetti s-a îndreptat spre Roma pentru a prezenta superiorilor săi 
hotărârile luate de preoţi la Cotnari şi adevărata situaţie a Misiunii din 
Moldova. Călătoria a început-o în iunie 1643, după ce a primit o scrisoare 
de recomandare din partea lui Vasile Lupu şi a medicului său, catolicul 
Ioan Andrei Scocardi37.

Ajuns la Roma, părintele Bassetti a încredinţat lucrarea întocmită cu 
ocazia sinodului (Speculum ordinis) secretarului Congregaţiei De Propa-
ganda Fide, Mons. Francisc Ingoli38, cu rugămintea de a fi analizată, revi-
zuită şi apoi tipărită, lucru care nu s-a realizat niciodată39. În decembrie 
1643, cancelaria congregaţiei romane a întocmit următorul referat în vede-
rea şedinţei din 19 ianuarie 1644:

1. Prin mijlocirea cardinalilor Congregaţiei De Propaganda Fide, preoţii din 
Moldova îl roagă pe papa să se ocupe de soarta lor, să-i scoată din mizerie, pen-
tru ca ei să se poată îngriji mai bine de slujirea lui Dumnezeu şi a sufletelor, 
având în vedere că nu sunt decât patru parohii în care să poată locui un preot, 
şi anume: Cotnari, Bacău, Baia şi Huşi. Mai cer ca pentru progresul Bisericii 
lor să li se trimită sfânta Biblie, manualul lui Layman şi canoanele Conciliului 
din Trento.

2. În plus, preoţii cer să nu fie lăsaţi fără păstor, deoarece nici episcopul, nici 
prefectul apostolic nu locuiesc în Moldova. De aceea, ei roagă să li se dea un 
episcop care să-i promoveze la ordinul sacru pe cei din provincie, fără a fi nevo-
iţi să schimbe patria pentru a ajunge preoţi.

3. Neavând posibilitatea de a-i face pe tineri să studieze, cer bani pentru 
înfiinţarea unei şcoli şi pentru a-i plăti pe învăţători. Ei doresc foarte mult să 

35 Iosif gabor, Ierarhia catolică a Moldovei, vol. II, ms., p. 86.
36 Iosif gabor – Iosif sIMon, Necrolog, 176.
37 Bonaventura MorarIu, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e Valacchia 

nel suo primo periodo, 1623-1650, 47.
38 Arhiva Congregaţiei De Propaganda Fide, fond Moldavia, vol. 1, f. 143.
39 Cf. Anton Despinescu, „Preocupări sinodale în sec. al XVII-lea la Episcopia Bacăului”, 

115.
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realizeze acest lucru, deoarece nu există un mijloc mai eficient pentru a răspândi 
credinţa decât educaţia în diferite domenii, după cum se poate vedea din expe-
rienţa Germaniei şi Ungariei, care sau convertit la şcolile şi operele părinţilor 
iezuiţi.

4. Întrucât există multe sate în care preoţii nu pot ajunge, în schimb sunt 
dascăli care se ocupă de credincioşi, iar în aceste sate se întâmplă des ca pruncii 
să nu fie botezaţi decât după trei ani, preoţii cer ca laicii să poată boteza nu 
doar în caz de moarte, ci mereu, pentru a nu-i lăsa pe oameni să trăiască pre-
cum animalele.

5. Deoarece zilnic se întâlnesc cazuri în care fetele bătrâne sunt răpite şi 
necinstite pe motiv că se vor căsători, preoţii cer ca uneori, cu acordul lor, să 
poată asista la căsătorie şi laicii.

6. Există obiceiul ca, de exemplu, dacă soţia nu-şi mai iubeşte bărbatul, 
acesta pleacă la ortodocşi sau se botează din nou şi îşi ia altă soţie, chiar dacă 
prima trăieşte. Acest lucru este împotriva dreptului divin. Bărbaţii astfel îşi 
reneagă credinţa, neputând trăi fără femeie, şi de aceea apelează la preoţi.

7. Cer facultatea de a putea dezlega de orice caz rezervat episcopului şi 
Sfântului Scaun, astfel încât să nu mai existe diferenţă între un caz rezervat şi 
unul obişnuit. Dacă nu, oamenii se spovedesc la alţi preoţi. În plus, cer ca misi-
onarii să folosească vechiul calendar şi să celebreze mai multe Liturghii fără a 
purifica.

8. În sfârşit, sinodul a decis ca fiecare paroh şi călugăr să celebreze două 
sfinte Liturghii pentru Papa Urban al VIII-lea, două pentru Congregaţia De 
Propaganda Fide, două pentru domnul Vasile Lupu, stăpânul acelei ţări, una 
pentru soţia sa, una pentru fiii săi, una pentru sinod şi una pentru toţi catolicii 
din Moldova, una pentru toată Moldova şi una pentru binefăcători40.

În şedinţa din 19 ianuarie 1644, Congregaţia De Propaganda Fide a 
analizat referatul reprodus mai sus şi a decis ca preoţii din Moldova să 
primească patru Biblii, patru volume Actele Conciliului Tridentin şi patru 
manuale despre cazuri de conştiinţă, opera lui Layman. Referitor la toate 
celelalte probleme, ele au fost încredinţate noului conducător al Misiunii 
din Moldova, Marcu Bandini, numit la 16 noiembrie 1643 arhiepiscop de 
Marcianopoli şi administrator apostolic al Diecezei de Bacău. Deşi cancela-
ria congregaţiei romane a alcătuit referatul pe baza lucrării Speculum ordi-
nis, în răspunsul din 19 ianuarie 1644 nu se aminteşte nimic despre acest 
document41, care nu a fost încă identificat în Arhiva Congregaţiei De Pro-
paganda Fide sau într-o altă arhivă din Cetatea Eternă.

Efectele Sinodului de la Cotnari nu au fost prea îmbucurătoare pentru 
catolicii din Moldova. Primirea câtorva manuale nu a reprezentat nici pe 

40 D. găzDaru, „Documente”, 60-61.
41 Bonaventura MorarIu, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e 

Valacchia nel suo primo periodo, 1623-1650, 48.

ISTORIA SINOADELOR CATOLICE DIN MOLDOVA



48 DIALOG TEOLOGIC 32 (2013)

departe rezolvarea problemelor cu care Biserica din Moldova trebuia să se 
confrunte. Aşteptările preoţilor care au întocmit Speculum ordinis nu au 
fost împlinite decât simbolic, întrucât arhiepiscopul Bandini, care primise 
sarcina să rezolve toate problemele discutate la sinod, nu a reuşit să cola-
boreze în totalitate nici cu laicii, nici cu misionarii42. Catolicii din Dieceza 
de Bacău au încercat să se alinieze normelor pe care Biserica Catolică le-a 
dat cu aproape o sută de ani înainte, la Conciliul din Trento. Din nefericire, 
condiţiile vitrege care existau în secolul al XVII-lea nu au permis decât o 
apropiere spirituală a catolicilor din Moldova de cei din Occident.

3. Sinodul de la Bacău (27 aprilie – 1 mai 1663)

La cererea regelui Poloniei, Ioan Cazimir (1648-1668), părintele fran-
ciscan observant Ştefan Atanasiu Rudzinski a fost numit, la 31 iulie 1662, 
de către Papa Alexandru al VII-lea (1655-1667) episcop de Bacău; consa-
crarea episcopală a avut loc la Roma, la 12 august 166243. Având recoman-
darea regelui Poloniei, noul episcop de Bacău, sosit în Moldova în luna ianu-
arie a anului 1663, face vizita protocolară la domnul ţării, Eustratie Dabija 
(1661-1665). Catolicii din Moldova se aflau, în acea perioadă, într-o situa-
ţie foarte grea. Acest lucru rezultă şi din relatarea pe care episcopul 
Rudzinski o face din Bacău, după ce a vizitat comunităţile din dieceza sa. 
În Moldova, episcopul a găsit 25 de localităţi în care catolicii trăiau într-o 
„stare mizerabilă şi deplorabilă”. Într-adevăr, întâlneşte doar trei misio-
nari: un iezuit la Iaşi, un altul la Cotnari şi un conventual la Baia44.

Reîntors în oraşul Bacău, episcopul Rudzinski convoacă clerul pentru 
ziua de 27 aprilie 1663, la reşedinţa sa, pentru a ţine un sinod45. Împreună 
cu cei doi preoţi veniţi cu dânsul şi cu alţi doi sosiţi la Bacău, celebrează 
sfânta Liturghie în catedrala episcopală, închinată Ridicării la cer a Prea-
sfintei Fecioare Maria, invocând pe Duhul Sfânt. Cu această ocazie, îi repar-
tizează pe cei patru preoţi la patru parohii. După aceea, îi convoacă pentru 
ziua de 29 aprilie la o altă adunare sinodală, în care discută starea grea în 
care se afla dieceza. Lucrările sunt cuprinse în constitutiones synodales, 

42 Anton Despinescu, „Preocupări sinodale în sec. al XVII-lea la Episcopia Bacăului”,116.
43 Revista Catolică 4 (1914) 361-362; cf. Anton coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele 

Sfântului Scaun (Secolele XVII-XVIII), Iaşi 2007, 79. Din cauza faptului că înaintaşii aces-
tui episcop au neglijat şederea în Moldova, episcopul Rudzinski a trebuit să depună jură-
mântul formulat de acelaşi papă, Alexandru al VII-lea, de a locui la reşedinţa sa din Moldova 
(arhIva „DE ProPaganDa FIDE”, fond Moldavia, vol. 2, ff. 122-126).

44 Cf. Anton Despinescu, „Preocupări sinodale în sec. al XVII-lea la Episcopia Bacăului”, 
116.

45 Se pare că misionarii din Moldova ar fi ţinut un alt sinod, în anul 1659, la Trotuş (cf. 
Romul cânDea, Catolicismul în Moldova în secolul al XVII-lea, Sibiu 1917, 23).
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unde se găsesc dispoziţiile date de episcop în vederea remedierii stării pre-
care a Diecezei de Bacău46.

Prima constituţie se referă la bunurile bisericeşti uzurpate de laici. 
Abuzul avea loc din cauza faptului că preotul lipsea din majoritatea comu-
nităţilor catolice. Astfel, unii laici, care se considerau drept administratori, 
dădeau produsele terenurilor bisericeşti preoţilor care veneau să slujească, 
asemenea unor mercenari.

A doua prevede ca bunurile bisericeşti mai înainte uzurpate să rămână 
administrate de laici, întrucât mulţi clerici nu se pricep, nu au timp şi nici 
nu se cuvine să se ocupe cu lucrarea lor.

A treia se referă la abuzul de a dispensa de abţinerea de la munca servilă 
în zilele de duminică şi sărbătoare de poruncă. Sunt ameninţaţi cu pedeapsa 
gravă a excomunicării preoţii care ar acorda în viitor astfel de dispense. 

A patra se referă la amenda pecuniară sau în natură pentru păcate grave 
de desfrâu, spre scandalul multora şi îndeosebi al necatolicilor. Preoţii 
sunt îndemnaţi să procedeze cu mijloace oneste la aducerea celor vinovaţi 
pe calea cea bună.

A cincea se referă la vânzarea de băutură de către preoţi. Parohiile care 
au vii pot să-şi vândă vinul în mod onest, în butoaie, chiar şi la pahar, dar 
nu în cadrul parohiei, ci în alte locuri, şi de către laici.

A şasea se referă la dijme. În lipsa gravă de misionari, enoriaşii erau 
scutiţi să contribuie la susţinerea clerului. Preoţii sunt îndemnaţi să nu 
forţeze nota, ci să le explice credincioşilor datoria de a veni în ajutorul ace-
lora care îi asistă duhovniceşte.

A şaptea se referă la fundaţii, testamente abuzive ad personam, patro-
nate de unii misionari în folosul lor propriu sau al ordinului, şi nu al Bise-
ricii locale. Sunt interzise astfel de acţiuni fără aprobarea scrisă a episco-
pului sau a vicarului său.

A opta se referă la celebret-ul preoţilor musafiri. Preoţii locali trebuiau 
să verifice cu stricteţe pe orice preot musafir care îşi oferă serviciile religi-
oase. Sacramentele trebuiau celebrate numai în biserică, cu aprobarea episco-
pului sau a parohului.

A noua priveşte recursul la puterea locală, împotriva autorităţii biseri-
ceşti. E vorba despre o gravă abatere pe care a constatat-o însuşi episcopul 
Rudzinski, citat de trei ori de către misionarul Gabriel Thomasini în faţa 
tribunalului civil, pentru a fi evacuat din reşedinţa sa din Bacău, revendi-
cată de reclamant. Episcopul le aduce la cunoştinţă legislaţia în vigoare şi obli-
gaţia de a recurge la forul bisericesc ierarhic competent, nunţiul apostolic 

46 Anton coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (Secolele XVII-XVIII), 
79-80; cf. Anton Despinescu, „Preocupări sinodale în sec. al XVII-lea la Episcopia Bacău-
lui”, 116.

ISTORIA SINOADELOR CATOLICE DIN MOLDOVA



50 DIALOG TEOLOGIC 32 (2013)

din Polonia, întrucât Episcopia de Bacău era sufragană Arhiepiscopiei din 
Lwow (Lemberg).

A zecea constituţie se referă la abuzurile unor misionari cu privire la 
bunurile de inventar ale bisericilor şi a unor venituri pe care şi le însuşeau 
pe nedrept, dând scandal enoriaşilor. Diecii şi sacristanii sunt îndemnaţi să 
vegheze la păstrarea obiectelor de inventar, proprietatea fiecărei biserici.

Aceste zece constituţii au fost recitite celor prezenţi, care au răspuns 
placet, ele urmând a fi înaintate Sfântului Scaun spre aprobare.

În a treia (ultima) sesiune a acestui mic sinod, ţinută în ziua de 30 apri-
lie 1663, în prezenţa mai multor enoriaşi, au fost judecate unele reclamaţii 
grave, prejudicii ale unor misionari, iezuiţi şi conventuali, vizând îndeosebi 
comunităţile catolice din Iaşi şi Cotnari. Istoria celor judecate acoperă şase 
pagini în raportul întocmit în acest sinod şi înaintat Scaunului Apostolic.

Redăm finalul acestui raport în limba latină, în care a fost scris, citit şi 
iscălit:

Quae omnia a nobis acta audita et fideliter per nostrum notarium annotata, 
sigillo nostro obsignata, cum manus nostrae et omnium praesentium presbyte-
rorum et parochorum existentium subscriptione, pedibus sanctissimmi domini 
nostri ac vestris eminentissimis dominationibus approbanda subjicimus.
Datum Baccouiae, 7 Maji, anno Domini 1663.
Haec omnia sunt peracta in nostra congregatione synodali et fideliter audita, 
relataque sanctissimmo domino et Sacra Congregationi de Propaganda Fide.
Ita est; Stephanus Athanasius
episcopus Baccouiensis m.p.
Ita est; fateor ego pater Michael Rabsconyi
parochus Szaboianensis, presens fui.
Ita est; fateor ego Andreas Rzeczkowski
parochus Baiensis m.p.
Ita est, fateor ego Johannes Battista Berkucze
parochus Kutnariensis m.p.
Ita est; fui praesens ego pater Johannes Zlatany
parochus Hussensis m.p.
Ita omnia fideliter audivi et annotavi, extradedique testor: Fr. P. Chrysostomus 
Suchorzewski, Ordinis Minorum Observantiae, illustrissimi et reverendissimi 
domini loci ordinarii confessarius et pro tunc notarius juratus47.

47 Trad.: „Toate acestea alcătuite de noi, auzite şi adnotate fidel de către notarul nostru, 
prevăzute cu sigiliul nostru, iscălite de mâna noastră, a tuturor preoţilor şi a parohilor exis-
tenţi, le supunem spre aprobare Preasfinţitului nostru stăpân şi Eminenţelor Voastre car-
dinalilor.

Din Bacău, la 7 mai, în anul Domnului 1663.
Acestea toate s-au săvârşit în adunarea noastră sinodală, ascultate cu fidelitate şi rela-

tate stăpânului nostru (papa) şi sfintei Congregaţii De Propaganda Fide.
(Urmează iscăliturile episcopului şi ale preoţilor)
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La raportul episcopului Rudzinski, Congregaţia De Propaganda Fide a 
răspuns pe 6 decembrie 1663, apreciind eforturile sale pentru o mai bună 
organizare a Diecezei de Bacău. Totuşi, în viaţa religioasă cotidiană a cato-
licilor din Moldova nu au avut loc schimbări esenţiale, poate şi din cauza 
condiţiilor politice şi economice dificile existente în Moldova la acea vreme48.

4. Sinodul diecezan de la Iaşi (2001-2004)

4.1. Cauzele şi pregătirea sinodului

O dată cu evenimentele din anul 1989, Biserica locală de Iaşi a luat un 
puternic avânt, catolicii din Moldova exprimându-şi cu mare deschidere şi 
disponibilitate credinţa lor. La începutul celui de-al treilea mileniu, ştiinţa 
şi tehnica au ajuns la standarde foarte înalte. De asemenea, posibilitatea 
de a pleca în străinătate, pentru muncă, pelerinaje sau vacanţă, a schimbat 
destul de mult atitudinea catolicului de rând faţă de regulile şi tradiţiile 
Diecezei de Iaşi. De aceea, se impunea celebrarea unui sinod care să regle-
menteze viaţa religioasă a catolicilor din Moldova. 

Aşadar, Sinodul de la Iaşi a trebuit:
– să analizeze viaţa şi realitatea unei Biserici locale;
– să adapteze legile şi normele universale la dieceză;
– să indice metode de adoptat în activitatea pastorală;
– să înlăture dificultăţile inerente apostolatului şi conducerii;
– să stimuleze opere şi iniţiative cu caracter general;
– să corecteze erorile cu privire la credinţă şi morală.

Aşa este; Ştefan Atanasiu Rudzinski,
episcop de Bacău m.p.
Aşa este; mărturisesc eu, părintele Mihai Rabsconyi
paroh de Săbăoani, am fost prezent.
Aşa este; mărturisesc eu, Andrei Rzeczkowski,
paroh de Baia, m.p.
Aşa este; mărturisesc eu, IoanBotezătorul Bărcuţă
paroh de Cotnari m.p.
Aşa este; am fost prezent eu, părintele Ioan Zlatany
paroh de Huşi m.p.
Aşa am auzit şi notat fidel şi dau mărturie că le-am dat mai departe; fr. P. Chrysostomus 

Suchorzewski din Ordinul Minorilor Observanţi, confesor al prea ilustrului şi prea cucerni-
cului episcopului rezidenţial, în această ocazie notar jurat”.

Acest raport a fost trimis de către episcopul Rudzinski Papei Alexandru al VII-lea (Anton 
coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (Secolele XVII-XVIII), 79). Primul 
care a publicat acest raport este istoricul Romul Cândea, în lucrarea Catolicismul în Moldova 
în secolul al XVII-lea, 55-62 (Anexa IV). Originalul acestui document se afla, în anul 1927, în 
Arhivele Statului din Viena (cf. Emil Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, 127, nota 82).

48 Cf. Anton coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (Secolele XVII-
XVIII), 80-81.
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Au fost invitaţi să participe la sinod atât specialişti în probleme de teo-
logie, cât şi alţi membri ai comunităţii diecezane:

– membri de drept (vicarii episcopali, consiliul prezbiteral, rectorul semi-
narului);

– membri aleşi din comunităţile parohiale (în lipsa consiliului pastoral 
diecezan şi cel parohial, la propunerea parohului şi convocarea din 
partea episcopului);

– membri la libera alegere a episcopului;
– observatori ai altor comunităţi necatolice.
Paşii care au pregătit deschiderea sinodului au fost: 
– 30 octombrie 2000: episcopul de Iaşi, Mons. Petru Gherghel, în cadrul 

consiliului prezbiteral, a adus în discuţie perspectiva de a organiza 
un sinod diecezan;

– 5 ianuarie 2001: încheierea jubileului şi anunţarea începerii pregătiri-
lor pentru celebrarea sinodului diecezan;

– 1 mai 2001: înfiinţarea şi numirea Comisiei Pregătitoare, faza ante-
pregătitoare;

– 5 mai 2001: Comisia Pregătitoare a stabilit chestionarul (cu patru între-
bări) care a fost trimis tuturor preoţilor şi institutelor de viaţă con-
sacrată;

– 22 octombrie 2001: Comisia de Pregătire a Sinodului Diecezan a pre-
zentat Raportul asupra răspunsurilor date de preoţii şi institutele de 
viaţă consacrată din Dieceza de Iaşi cu privire la celebrarea Sinodu-
lui. În aceeaşi şedinţă, s-a luat în discuţie cum se elaborează linea-
menta şi a fost prezentată o schemă teologică: Duc in altum: Biserica, 
noul popor al lui Dumnezeu, este trimisă în misiune la oamenii de 
astăzi. Aceasta va folosi la redactarea catehezelor ce vor constitui 
pregătirea pentru înţelegerea rolului sinodului din partea credincio-
şilor Diecezei de Iaşi şi angajarea lor la lucrările sinodale.

– 8 decembrie 2001: deschiderea solemnă a Sinodului diecezan şi stabi-
lirea structurilor necesare pentru acest eveniment istoric49.

Datorită perspectivelor deschise de Conciliul al II-lea din Vatican (1962-
1965), au fost înfiinţate comisiile sinodale parohiale, care au analizat fiecare 
punct din ordinea de zi a sinodului (prezenţa laicilor în Biserică şi societate, 
locul persoanelor consacrate în viaţa Diecezei, problema căsătoriei şi fami-
liei în contextul actual etc.).

49 www.ercis.ro [accesat la 1.10.2013].



53

4.2. Desfăşurarea sinodului

La 28 octombrie 2002, au fost analizate răspunsurile la catehezele ce 
s-au ţinut în parohii şi s-a fixat schema teologico-pastorală Lineamenta, 
formată din 17 teme; pentru fiecare temă a fost numită o comisie în vederea 
elaborării textului; la aceeaşi dată, s-a cerut preoţilor parohi să formeze comi-
sii sinodale parohiale, care aveau datoria de a analiza temele din Lineamenta.

A urmat promulgarea, prin decret episcopal, la 28 decembrie 2002, a 
schemei teologico-pastorale, cuprinzând 17 teme, şi, în acelaşi timp, au 
fost confirmate comisiile sinodale parohiale. Numărul membrilor care au 
intrat în componenţa comisiilor sinodale parohiale a fost de 3.920, fiind 
reprezentate toate categoriile de credincioşi: preoţi, persoane consacrate şi 
credincioşi laici, aleşi din cadrul parohiilor.

De-a lungul anului 2003, s-au întrunit comisiile sinodale parohiale, în 
cadrul cărora au fost discutate aspectele pastorale legate de temele prezen-
tate în Lineamenta, sugestiile şi propunerile adunate fiind trimise la secre-
tariatul Sinodului.

După încheierea dezbaterilor din comisiile sinodale parohiale, s-au sta-
bilit cateheze cu caracter recapitulativ în toate parohiile, cu scopul de a 
ţine viu spiritul specific acestui eveniment bisericesc. De asemenea, s-a 
prezentat proiectul de Regulament pentru adunarea sinodală, schiţa sche-
mei de lucru Instrumentum laboris, precum şi proiectul de desfăşurare a 
sesiunilor sinodale.

La 5 octombrie 2004, s-a întrunit Comisia de pregătire a Sinodului: s-a 
prezentat forma finală a Regulamentului adunării sinodale, schema în 
forma finală a documentului Instrumentum laboris, s-a stabilit constitui-
rea adunării sinodale, în conformitate cu normele de drept şi Regulamen-
tul aprobat, au fost numite organismele sinodale (moderatorii, relatorii, 
comisia juridică, secretariatul, comisiile de specialitate), s-a stabilit agenda 
de desfăşurare a Sinodului pentru patru sesiuni plenare, în luna noiembrie 
şi la începutul lunii decembrie. La 7 octombrie 2004, episcopul de Iaşi, 
Mons. Petru Gherghel, a publicat Decretul de convocare a adunării sinodale 
pentru 9 noiembrie; tot la această dată au fost numite, prin decret episco-
pal, toate organismele Sinodului diecezan.

Cea mai importantă etapă a sinodului a constituit-o celebrarea sa, la 
datele stabilite, prin participarea întregii adunări sinodale, formată din 
316 membri, având următoarea configuraţie: 198 de preoţi (parohi şi vicari), 
16 persoane consacrate (călugări şi călugăriţe) şi 102 laici. La fiecare adu-
nare sinodală au fost invitaţi numeroşi preoţi şi laici care îşi desfăşurau 
activitatea în diferite sectoare pastorale, pentru a împărtăşi din experienţa 
lor.
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Fiecare sesiune plenară a fost deschisă cu celebrarea solemnă a sfintei 
Liturghii în catedrala din Iaşi.

La 8 decembrie 2004, s-a celebrat solemn, în catedrala din Iaşi, încheie-
rea primului Sinod al Diecezei de Iaşi. La această celebrare i-a fost prezen-
tată episcopului, spre analiză şi discernământ, Cartea sinodului, care cuprin-
dea sugestiile şi propunerile membrilor sinodali, rod al tuturor dezbaterilor 
din etapa de pregătire, precum şi din etapa de celebrare a Sinodului, pen-
tru ca, în calitatea sa de păstor al Bisericii locale, să dispună redactarea 
documentului oficial, care va fi normă şi punct de referinţă pentru întreaga 
activitate pastorală în cadrul Diecezei de Iaşi. În acest scop, a fost numită 
o comisie, cu misiunea de a studia toate propunerile şi sugestiile de la Sino-
dul diecezan în vederea redactării Cărţii sinodale50.

Sinodul diecezan de la Iaşi este ghidul fiecărui catolic din Moldova. În 
documentele acestui sinod local se poate găsi cheia de lectură a Conciliului 
al II-lea din Vatican, care a trasat liniile generale pe care Biserica Catolică 
trebuie să le urmeze în societatea actuală.

Concluzie

Din cele prezentate mai sus reiese că celebrarea unui sinod diecezan 
este întotdeauna un eveniment istoric, dar şi religios. Un eveniment care 
implică dinamicitate, raţiune, credinţă, dar şi angajare totală în aplicarea 
deciziilor.

Între primele sinoade catolice din Moldova şi Sinodul diecezan de la Iaşi 
există o mare diferenţă, fie din punctul de vedere al numărului de partici-
panţi, fie cât priveşte temele tratate. Într-adevăr, lumea, fiind în continuă 
evoluţie, determină Biserica să adopte noi măsuri disciplinare pentru ca 
dogma să poată fi păstrată neatinsă.

Orice sinod este un moment de convertire a unei comunităţi. Este un 
mod de a face correctio fraterna, sine ira et studio. Astfel, familia Bisericii 
se reînnoieşte din punct de vedere disciplinar şi îşi reîmprospătează cunoş-
tinţele teologice, devenind mai puternică în faţa atâtor pericole care tind 
să micşoreze credinţa membrilor ei. Numai cel care crede în valoarea spi-
rituală a unui sinod poate să beneficieze de avantajele pe care le oferă decre-
tele unui astfel de eveniment religios.

Cunoscând şi urmând învăţăturile sinoadelor catolice din Moldova, 
membrii Bisericii locale de Iaşi vor putea ajunge în siguranţă la portul 
mântuirii veşnice.

50 Cf. DIEcEza DE IaşI, Cartea sinodală, Iaşi, 2005, pp. 13-14.



SCRISOAREA SFÂNTULUI ATANASIU DE ALEXANDRIA 
CĂTRE DRACONŢIUS

Lucian DÎNCĂ

Riassunto: Lo studio con il titolo „La lettera di Atanasio a Draconzio” ha 
come obiettivo la comprensione di alcune linee di pensiero di sant’Atanasio. I 
consigli del grande Padre a Draconzio hanno di vista l’importanza e la dignità 
della missione pastorale del vescovo. Dopo una contestualizzazione storica, 
sono proposte alcune considerazioni sulla missione apostolica delle guide della 
Chiesa di Cristo. In seguito viene offerta una traduzione della lettera per com-
prendere il pensiero teologico di sant’Atanasio sull’officio pastorale del vescovo, 
guida, maestro e pastore del popolo di Dio.

Parole chiave: Sant’Atanasio, Draconzio, vescovo, preghiera, spirituale. 

În primele comunităţi creştine, cei care se ocupau de guvernarea credin-
cioşilor se numeau episcopi, un cuvânt provenit din greceşte, episcopos, 
care înseamnă „a veghea asupra, supraveghetor”, adică cel care adminis-
trează, responsabilul unei comunităţi. În Noul Testament, sfântul Paul 
este cel care utilizează de câteva ori acest termen în scrisorile sale1. Tot 
Apostolul neamurilor este cel care atestă pentru prima dată existenţa mai 
multor carisme în Biserica primară: 

Există diferite daruri, dar este acelaşi Duh. Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi 
Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în 
toţi. Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor. Căci unuia 
îi este dat prin Duhul cuvântul înţelepciunii, iar altuia, datorită aceluiaşi Duh, 
credinţa, altuia, darul vindecărilor, prin acelaşi singur Duh; unuia îi este dată 
puterea de a face minuni, altuia, profeţia, altuia, discernământul duhurilor, altuia, 
varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor. Însă toate acestea le lucrează 
unul şi acelaşi Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea (1Cor 12,4-11).

În fruntea darurilor oferite de Duhul Sfânt oamenilor spre guvernarea 
Bisericii lui Cristos se află cel al episcopatului. În opinia sfântului Paul, 

episcopul trebuie să fie fără reproş, bărbatul unei singure soţii, sobru, înţelept, 
cuviincios, ospitalier, capabil să-i înveţe pe alţii. Să nu fie beţiv, nici violent, ci 
să fie blând, necertăreţ, dezlipit de bani. Să-şi organizeze bine casa proprie, 
ţinându-şi copiii sub ascultare cu toată cuviinţa, căci dacă cineva nu ştie să-şi 

1 1Tim 3,1; Fil 1,1; Tit 1,7.
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organizeze propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Să nu fie 
de curând botezat ca să nu se mândrească şi să cadă în condamnarea diavolu-
lui. Trebuie să aibă o bună mărturie şi de la cei din afară ca să nu cadă în dis-
preţul şi în laţul diavolului (1Tim 3,2-7). 

Din această caracterizare a celui chemat la episcopat reies cele trei func-
ţii, tripla munera, ale episcopului: guvernare – să organizeze şi să adminis-
treze Biserica ce i-a fost încredinţată; sfinţire – să sfinţească poporul cre-
dincios prin propria-i viaţă şi prin sacramentele sfinţitoare; învăţător – să 
înveţe şi să conducă turma lui Cristos după modelul şi exemplul Bunului 
Păstor. De aceea, mai întâi el însuşi trebuie să ducă o viaţă de sfinţenie, să 
fie format în lucrurile sfinte, să facă totul spre binele tuturor2.

Sfântul Clement de Roma atestă pentru prima dată existenţa unei ier-
arhii bisericeşti: 

Apostolii au ştiut de la Domnul nostru Isus Cristos că vor exista discuţii aprinse 
referitor la demnitatea episcopală. De aceea, în preştiinţa lor despre viitor, au 
instituit ei înşişi episcopi şi au stabilit regula că, după moartea lor, alţi bărbaţi 
încercaţi în credinţă, îi vor succeda în ministerul lor. Cei care au fost astfel insti-
tuiţi de Apostoli, sau mai târziu de succesorii apostolilor, cu aprobarea întregii 
Biserici, care au slujit în mod ireproşabil turma lui Cristos cu smerenie, linişte 
şi devotament, despre care toţi au dat mărturie sinceră, nu cred că ar fi drept 
să-i îndepărtăm din ministerul lor. Ar fi o greşeală gravă pentru mine să înde-
părtez din episcopat persoane care au dat dovadă de multă credinţă în slujire şi 
s-au dovedit a fi fără cusur. Fericiţi prezbiterii care au trăit viaţa lor în slujire 
şi ale căror roade sunt vizibile; lor nu trebuie să le fie teamă că vor fi destituiţi 
din ministerul lor. Ştiu câteva cazuri de persoane care trăiau cu demnitate 
slujirea lor şi pe care voi le-aţi destituit din ministerul pe care-l împlineau fără 
cusur şi cu deosebită cinste (Scrisoarea către Corinteni, 44).

Astfel se naşte în Biserică ceea ce noi numim astăzi „succesiune aposto-
lică”, adică începând cu apostolii, ministerul episcopal s-a transmis prin 
impunerea mâinilor din generaţie în generaţie, neîntrerupt, până în zilele 
noastre. Conciliul de la Niceea, în 325, stabileşte că pentru consacrarea 
noului episcop trebuie să fie prezenţi cel puţin trei episcopi, iar numai în 
caz de necesitate sau persecuţie, unul singur este suficient. Bisericile Orto-
doxă şi Catolică se bucură până astăzi de succesiune apostolică, fapt pen-
tru care şi sacramentele sunt considerate valide în ambele Biserici3.

2 Vezi Michiels anDreas, L’origine de l’épiscopat: étude sur la fondation de l’Église, 
l’œuvre des Apôtres et le développement de l’épiscopat aux deux premiers siècles, Tynogra-
phie de Joseph van Linthout, Louvain 1900, 15-100.

3 Vezi Jean colson, L’épiscopat catholique: collégialité et primauté dans les trois pre-
miers siècles de l’Église, Éditions du Cerf, Paris 1963.



57

Episcopul, o dată cu apariţia ereziilor, reprezintă garantul credinţei orto-
doxe stabilite în conciliile ecumenice. Cei care se bucură de o stimă cu totul 
deosebită şi de supunere faţă de autoritatea bisericească, atunci când nu 
sunt antrenaţi de nişte stareţi carismatici adepţi ai ereziilor timpului, sunt 
monahii. De aceea, sfântul Atanasiu instaurează în Biserica Egiptului tra-
diţia conform căreia, pentru a garanta ortodoxia credinţei şi comuniunea 
cu episcopul locului, vor fi chemate la episcopat doar persoane din rândul 
monahilor4. Această tradiţie a rămas vie în Biserica Ortodoxă până astăzi. 
Însă, printre monahi, unii acceptă episcopatul cu deosebită uşurinţă sau 
chiar fac totul pentru a-l obţine. Alţii, dimpotrivă, au ales viaţa monahală 
tocmai datorită liniştii şi contextului favorabil contemplaţiei, de aceea, mani-
festă reticenţe deosebit de mari atunci când li se propune să accepte o 
asemenea demnitate de slujire5. Este şi cazul unui monah, Draconţius, aba-
tele unei mănăstiri din Egipt, căruia sfântul Atanasiu îi propune să devină 
episcop de Hermopolis, în Egiptul de Sus. Chemat la demnitatea episcopală, 
Draconţius refuză motivând mai multe lucruri: este iubit de monahii săi, 
care nu-l vor lăsa să-i părăsească; a cerut sfatul mai multor persoane şi toţi 
l-au convins că ministerul episcopal nu este pentru el şi că misiunea lui 
este mai rodnică printre monahi; ministerul la care este chemat este mult 
prea mare şi de temut pentru nevrednicia lui; contemplaţia şi asceza sunt 
motivele pentru care el a ales o viaţă retrasă, departe de zgomotul lumii.

Patriarhul Alexandriei îi scrie această scrisoare abatelui Draconţius 
pentru a-i aminti că primul lucru de care trebuie să ţină cont în chemarea 
sa este slujirea şi sfinţirea poporului lui Dumnezeu. Ca episcop, poate trăi 
aceleaşi exigenţe de viaţă spirituală ca şi un monah, iar în plus, îi poate 
ajuta pe mulţi credincioşi să ajungă la sfinţire. Episcopul este păstorul tur-
mei încredinţate de Dumnezeu şi răscumpărate prin sângele lui Isus Cris-
tos. Datorită ministerului episcopal, noi creştini se nasc în Biserica lui 
Cristos. Învierea Domnului, garanţie a propriei noastre învieri şi misterul 
central al credinţei creştine, este anunţată de episcop credincioşilor. Minis-
terul la care este chemat Draconţius este de o mare responsabilitate înain-
tea lui Dumnezeu. De aceea, niciun motiv nu este acceptat pentru a refuza 
un asemenea minister. Istoria Bisericii ne arată că datorită acestor stâlpi 
orânduiţi de însuşi Isus Cristos prin succesiune apostolică, evanghelia este 
anunţată la toate popoarele şi tot pământul se bucură de mântuirea Dom-
nului. Sfatul episcopului de Alexandria este acela de a da ascultare mai 

4 Vezi Charles kannengiesser, Athanase d’Alexandrie, évêque et écrivain, Beauchesne, 
Paris 1983.

5 Vezi Luigi I. scIPIonE, Vescovo e popolo: l’esercitio dell’autorita nella Chiesa primitiva 
(III secolo), Vita e pensiero, Milano 1977.
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DE LA SFÂNTUL NOSTRU PĂRINTE
ATANASIU ARHIEPISCOP DE ALEXANDRIA

SCRISOARE CĂTRE DRACONŢIUS1

1 Textul critic stabilit de J.P. Migne, Patrologia graecae, vol. 25, col. 523-534.

(524.) Ἀπορῶ τί γράψω. Ἆρα γὰρ ὡς 
παραιτούμενον μέμψομαί σε, ἢ ὡς τὸν 
καιρὸν ὁρῶντα, καὶ κρυπτόμενον διὰ τὸν 
φόβον τῶν Ἰουδαίων; Πλὴν εἴτε ἄλλως, 
εἴτε οὕτως, ἄξιον μέμψεως τὸ παρὰ σοῦ 
γεγενημένον, ἀγαπητὲ Δρακόντιε. Οὐ 
γὰρ ἔπρεπε λαβόντα σε τὴν χάριν κρύ-
πτεσθαι, οὐδὲ φρόνιμον ὄντα, διδόναι 
τοῖς ἄλλοις προφάσεις φυγῆς. Πολλοὶ 
γὰρ ἀκούσαντες σκανδαλίζονται· οὐχ 
ὡς ἁπλῶς τοῦτό σου ποιοῦντος, ἀλλὰ 
συνορῶντος τὸν καιρὸν, καὶ τὰς ἐπικει-
μένας θλίψεις τῇ Ἐκκλησίᾳ. Καὶ φοβοῦμαι 
μὴ, διὰ σαυτὸν φεύγων, δι’ ἄλλους εὑρε-
θῇς κινδυνεύων παρὰ τῷ Κυρίῳ. Εἰ γὰρ 
ὁ ἕνα τῶν μικρῶν σκανδαλίζων, ἕλοιτ’ 
ἂν μύλον ὀνικὸν περὶ τὸν τράχηλον 
αὐτοῦ κρεμασθῆναι, καὶ καταποντισθῆ-
ναι· τί ἂν πάθοις σὺ τοσούτοις γινόμενος 

degrabă voinţei şi chemării lui Dumnezeu, decât acelora care sunt doar 
nişte piedici şi se opun planului lui Dumnezeu.

Nu ştim dacă abatele Draconţius a dat ascultare acestor sfaturi venite 
din partea superiorului său ierarhic. Însă văzând tonul final al scrisorii 
care se termină prin această „ameninţare”: 

Tocmai de aceea i-am invitat să ajungă la tine pe dragii mei Hierax, preot, şi 
Maxim, lector. Spusele lor te vor încuraja şi-ţi vor face cunoscute stările mele 
sufleteşti, acum, când îţi scriu aceste lucruri, şi pericolul ce există atunci când 
cineva contestă disciplina bisericească, 

putem crede că i-ar fi fost dificil să se opună acceptării misiunii pe care 
Biserica doreşte să i-o încredinţeze. Probabil însuşi sfântul Atanasiu a fost 
acela care avea misiunea de a-l consacra episcop şi de a-i încredinţa spre 
păstorire episcopia Hermopolisului din Egiptul de Sus. 

Redăm în continuare conţinutul scrisorii după textul grecesc stabilit de 
Migne.

Sunt neliniştit, nu ştiu ce să-ţi scriu; 
să te cert pentru că nu accepţi [episcopa-
tul], sau pentru că dai prea multă impor-
tanţă situaţiei prezente şi te ascunzi de 
frica iudeilor ? Indiferent ce-ar fi, fapta 
ta, dragul meu Draconţius, este de con-
damnat. O dată ce primeşti harul nu se 
cuvine să te retragi în tine însuţi, om 
cumsecade, şi să dai astfel celor din jurul 
tău pretext să fugă. Mulţi care cunosc 
fapta ta s-au scandalizat; nu doar de refu-
zul tău, ci şi pentru faptul că nu ţii cont 
de circumstanţele şi tulburările care ame-
ninţă Biserica. Mi-e teamă ca tu, fugind 
pentru a-ţi procura propria linişte, să nu 
te afli, faţă de ceilalţi, într-o postură rea 
înaintea Domnului. Dacă celui care 
scandalizează pe unul din cei mici ar fi 
de preferat să i se lege o piatră de moară 
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σκάνδαλον; Καὶ γὰρ ἡ ἐκ παραδόξου γε-
νομένη συμφωνία ἐν τῇ Ἀλεξανδρέων 
χώρᾳ, ἐν τῇ σῇ καταστάσει, ἐξ ἀνάγκης 
σχισθήσεται διὰ τὴν σὴν ἀναχώρησιν· 
καὶ ἡ ἐπισκοπὴ δὲ τῆς χώρας αὐτῆς ὑπὸ 
πολλῶν ἁρπαγήσεται· καὶ πολλῶν οὐκ 
ὀρθῶν, ἀλλ’ ὧν οἶδας καὶ αὐτός. Καὶ 
ἐθνικοὶ δὲ οἱ ἐπαγγελλόμενοι Χριστια-
νοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῇ σῇ καταστάσει, ἀπο-
μενοῦσιν Ἕλληνες, τῆς σῆς εὐλαβείας 
ἐξουθενούσης τὴν δοθεῖσαν χάριν.

(525.) Ποία οὖν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 
ἀπολογία παρὰ σοῦ δοθήσεται; Ποίοις ἂν 
ἀπονίψασθαι καὶ ἀπομάξασθαι λόγοις 
τὰς τοιαύτας αἰτίας δυνήσῃ; Πῶς θερα-
πεύσεις τοὺς διὰ σὲ πεσόντας καὶ σκαν-
δαλιζομένους; Ἢ πῶς, μετὰ τὸ σχισθῆναι 
τὴν εἰρήνην, συῤῥάψαι ταύτην δυνήσῃ; 
Ὦ ἀγαπητὲ Δρακόντιε, ἀντὶ χαρᾶς λύπην 
ἡμῖν πεποίηκας, ἀντὶ παραμυθίας στε-
ναγμόν. Προσεδοκοῦμεν γὰρ παραμυθίαν 
ἔχειν σε μεθ’ ἡμῶν, καὶ νῦν βλέπομεν 
φεύγοντά σε, καὶ ὁρῶμεν, ὅτι κρινόμε-
νος μὲν ἐλεγχθήσῃ, κινδυνεύων δὲ μετα-
μεληθήσῃ. Καὶ τίς φείσεται, ὡς ὁ προ-
φήτης εἴρηκεν, ἐπὶ σοί; Τίς ἀνακάμψει 
σὲ εἰς εἰρήνην, ὁρῶν τοὺς ἀδελφοὺς, δι’ 
οὓς Χριστὸς ἀπέθανε, βλαβέντας ἐπὶ τῇ 
σῇ φυγῇ; Δεῖ γὰρ εἰδέναι σε καὶ μὴ ἀμφι-
βάλλειν, ὅτι πρὶν μὲν κατασταθῇς σαυ-
τῷ ἔζης, κατασταθεὶς δὲ, οἷς κατεστά-
θης. Καὶ πρὶν μὲν λάβῃς τὴν τῆς 
ἐπισκοπῆς χάριν, οὐδεὶς ἐγίνωσκέ σε· 
γενόμενον δὲ λοιπὸν, οἱ λαοὶ προσδοκῶ-
σι φέροντά σε τροφὴν αὐτοῖς, τὴν ἐκ 
τῶν Γραφῶν διδασκαλίαν· ὅταν τοίνυν 
οἱ προσδοκῶντες λιμώττωσι, σὺ δὲ σαυ-
τὸν μόνον τρέφῃς, καὶ ἔλθῃ ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, ἡμεῖς τε αὐτῷ 
παραστῶμεν, ποίαν σχοίης ἀπολογίαν, 
ὁρῶντος αὐτοῦ τὰ ἴδια πρόβατα λιμώτ-
τοντα; Εἰ μὲν γὰρ μὴ εἰλήφεις τὰ δηνά-

şi să fie aruncat în mare (cf. Mt 18, 6), 
care va putea fi soarta ta după ce ai deveni 
motiv de scandal pentru atâta lume? Acea 
armonie atât de plăcută care s-a produs 
pe meleaguri alexandrine când ai fost ales 
[ca episcop] va dispărea, desigur la aflarea 
veştii retragerii tale; episcopatul acestor 
meleaguri va deveni râvna multora, iar 
pe aceştia, care vor fi nu chiar cei mai 
vrednici, îi cunoşti destul de bine. Păgâ-
nii care au promis că vor deveni creştini 
când ai fost ales ca episcop vor rămâne 
păgâni, deoarece în pietatea ta dispreţu-
ieşti harul primit.

Care va fi motivul refuzului tău? Cu 
ce argumente plauzibile vei putea spăla 
şi usca obiecţiile? Cum îi vei îngriji pe 
cei care au căzut din cauza ta şi care sunt 
scandalizaţi de comportamentul tău? După 
ce ai distrus pacea, cum o vei mai recâş-
tiga? Dragul meu Draconţius, în loc de 
bucurie, tu ai produs sufletului meu tris-
teţe. Speram multă mângâiere avându-te 
coleg cu mine [în episcopat], însă acum 
văd că tu fugi [de această responsabilitate] 
şi că, fiind condamnat la judecată, din 
teamă te vei converti. Însă cine îţi va lua 
apărarea (cf. Ier 15, 5 după LXX), după 
cum a spus Profetul, cine îşi va aminti de 
tine pentru a-ţi dărui pacea, văzându-i pe 
fraţii tăi, pentru care Isus Cristos a murit, 
răniţi din cauza fugii tale? Trebuie să ştii 
şi să nu te îndoieşti deloc: înainte de a fi 
consacrat trăieşti pentru tine însuţi, o dată 
ce vei fi consacrat vei trăi pentru cei pen-
tru care ai fost consacrat. Înainte de a 
primi harul episcopatului nu te cunoştea 
nimeni, însă acum poporul aşteaptă de la 
tine hrană, învăţătură biblică. Acum, 
când lor le este foame, aşteptând hrana 
de la tine, iar tu nu te hrăneşti decât pe 
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ρια, οὐκ ἂν ἐμέμψατό σε· λαβόντα δὲ 
καὶ χώσαντα καὶ κρύψαντα, μέμψαιτ’ ἂν 
εἰκότως, λέγων ἐκεῖνα τὰ ῥήματα, ἃ μὴ 
γένοιτο, κἂν ἀκοῦσαι τὴν σὴν εὐλάβει-
αν· Ἔδει σε βαλεῖν τὰ δηνάριά μου τοῖς 
τραπεζίταις, ἵνα ἐλθὼν κἀγὼ παρ’ ἐκεί-
νων ἀπαιτήσω. Παρακαλῶ φεῖσαι σεαυ-
τοῦ καὶ ἡμῶν· σαυτοῦ μὲν, ἵνα μὴ κινδυ-
νεύσῃς· ἡμῶν δὲ, ἵνα μὴ λυπηθῶμεν ἐπὶ 
σοί. Φρόντιζε τῆς Ἐκκλησίας, ἵνα μὴ διὰ 
σὲ πολλοὶ τῶν μικρῶν βλαβῶσι, καὶ οἱ 
ἄλλοι δὲ πρόφασιν λάβωσιν εἰς τὸ ἀνα-
χωρεῖν. Εἰ μὲν οὖν τὸν καιρὸν ἐφοβή-
θης, καὶ καταπτήξας τοῦτο ἐποίησας, 
οὐκ ἀνδρικὸν τὸ φρόνημα· ἔδει γὰρ τὸν 
κατὰ Χριστὸν ζῆλον ἐν τοῖς τοιούτοις 
ἐπιδείκνυσθαι, καὶ μᾶλλον ἐν ταῖς περι-
στάσεσι παῤῥησιάζεσθαι, λέγειν τε τὰ 
τοῦ μακαρίου Παύλου ῥήματα· Ἐν τού-
τοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν· καὶ μάλιστα, 
ὅτι οὐ πρέπει τῷ καιρῷ δουλεύειν, ἀλλὰ 
τῷ Κυρίῳ· εἰ δὲ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ διά-
ταξις οὐκ ἀρέσκει σοι, οὐδὲ νομίζεις τὸ 
τῆς ἐπισκοπῆς λειτούργημα μισθὸν 
ἔχειν, ἀλλὰ καταφρονεῖν τοῦ ταῦτα δια-
ταξαμένου Σωτῆρος πεποίηκας σαυτόν· 
παρακαλῶ, μὴ τοιαῦτα λογίζου, μηδὲ 
ἀνέχου τῶν ταῦτα συμβουλευόντων· οὐ 
γὰρ ἄξια Δρακοντίου ταῦτα. Ἃ γὰρ ὁ 
Κύριος διὰ τῶν ἀποστόλων τετύπωκε, 
ταῦτα καλὰ καὶ βέβαια μένει· ἡ δὲ τῶν 
ἀδελφῶν δειλία παύσεται.

(528.) Εἰ γὰρ τὸν αὐτὸν νοῦν εἶχον 
πάντες, οἷον νῦν ἔχουσιν οἱ συμβουλεύ-
οντές σοι, πῶς ἂν ἐγένου σὺ Χριστιανὸς, 
ἐπισκόπων μὴ ὄντων; Ἐὰν δὲ καὶ οἱ μεθ’ 
ἡμᾶς ἀναλάβωσι τὸν τοιοῦτον νοῦν, πῶς 
ἂν συστῆναι δυνήσωνται αἱ Ἐκκλησίαι; 
Ἢ νομίζουσιν οἱ συμβουλεύοντές σοι 
μηδὲν εἰληφέναι σε, ὅτι καταφρονοῦσιν; 
Ἀλλὰ καὶ τοῦτο ψευδῶς. Ὥρα γὰρ 
αὐτοὺς νομίζειν μηδὲν εἶναι μηδὲ τὴν 

tine însuţi, când va veni Domnul nostru 
Isus Cristos şi ne vom prezenta înaintea 
lui, care-ţi va fi apărarea când va vedea 
propriile lui oiţe înfometate? Dacă nu ai fi 
primit talantul, nu-ţi va face niciun reproş; 
însă deoarece ai primit şi l-ai ascuns în 
pământ, pe drept cuvânt îţi va spune aceste 
cuvinte de reproş, pe care nu-ţi doresc să 
le auzi [din gura lui]: „Trebuia să depui 
banii mei la bancheri, iar la întoarcerea mea, 
aş fi retras ce este al meu cu dobândă” 
(Mt 25, 27). Deci, te rog, fereşte-te pe tine 
însuţi şi fereşte-mă şi pe mine; pe tine, 
ca să eviţi orice pericol, pe mine, să evit 
orice mâhnire din dragoste faţă de tine. 
Fie-ţi milă de Biserică; pentru ca mulţi 
dintre cei mici să nu aibă neplăceri din 
cauza ta şi mulţi creştini să nu aibă un 
pretext pentru a se îndepărta de Biserică. 
Dacă te înspăimântă circumstanţele şi 
dacă din teamă ai acţionat astfel, îţi pot 
spune că nu este un act bărbătesc; trebuia 
să dai mai degrabă dovadă de zel, după 
modelul lui Cristos, să ai mai mult curaj 
în asemenea circumstanţe şi să spui şi tu 
cuvintele sfântului Paul: „În toate aces-
tea suntem învingători” (Rom 8,37), mai 
ales acum, când nu trebuie să fim sclavii 
momentului, ci slujitorii Domnului. Dacă 
organizarea Bisericii nu-ţi convine, dacă 
ţi se pare că sarcina episcopală nu este 
destul de plătită, atunci dispreţul tău este 
şi faţă de Mântuitorul care a voit-o astfel. 
Te rog din suflet, fii departe de asemenea 
raţionamente şi nu mai da ascultare celor 
care te sfătuiesc în acest sens; aceste lucruri 
nu sunt vrednice de Draconţius. Ceea ce 
Domnul a stabilit prin apostolii săi este 
un lucru bun şi stabil; laşitatea fraţilor 
este trecătoare.
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τοῦ λουτροῦ χάριν, ἐάν τινες τούτου κα-
ταφρονῶσι. Ἀλλ’ εἴληφας, ὦ ἀγαπητὲ 
Δρακόντιε· μὴ ἀνέχου τῶν συμβουλευό-
ντων σοι, μηδὲ ἀπάτα σαυτόν. Ἀπαιτη-
θήσεται γὰρ τοῦτο παρὰ τοῦ δεδωκότος 
Θεοῦ. Ἢ οὐκ ἤκουσας τοῦ Ἀποστόλου 
λέγοντος· Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρί-
σματος; Ἢ οὐκ ἀνέγνως, πῶς μὲν τὸν 
διπλάσαντα ἀποδέχεται, τὸν δὲ κρύψα-
ντα κατεδίκασε; Γένοιτο δὲ ταχέως ἐπα-
νελθεῖν σε, ἵνα καὶ σὺ τῶν ἐπαινουμέ-
νων γένῃ· Ἢ εἰπὲ, τίνος σε θέλουσιν 
εἶναι μιμητὴν οἱ συμβουλεύοντές σοι; 
Δεῖ γὰρ ἡμᾶς κατὰ σκοπὸν τῶν ἁγίων 
καὶ τῶν Πατέρων πολιτεύεσθαι, καὶ τού-
τους μιμεῖσθαι· εἰδέναι δὲ, ὅτι, τούτων 
ἀφιστάμενοι, ἀλλότριοι καὶ τῆς τούτων 
κοινωνίας γενόμεθα. Τίνα μὲν μιμεῖσθαί 
σε θέλουσιν ἐκεῖνοι; Τὸν διστάζοντα καὶ 
θέλοντα μὲν ἀκολουθῆσαι, ὑπερτιθέμε-
νον δὲ καὶ συμβουλευόμενον διὰ τοὺς 
ἰδίους· ἢ τὸν μακάριον Παῦλον, τὸν ἅμα 
τῷ τὴν οἰκονομίαν ἐγχειρισθῆναι, μὴ 
προσαναθέμενον σαρκὶ καὶ αἵματι; Εἰ 
γὰρ καὶ ἔλεγεν, Οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖ-
σθαι ἀπόστολος, ὅμως γινώσκων ὃ ἔλα-
βε, καὶ οὐκ ἀγνοῶν τὸν δεδωκότα, ἔγρα-
φεν· Οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν, ἐὰν μὴ 
εὐαγγελίζωμαι· ὥσπερ δὲ τὸ οὐαί μοι 
οὐκ εὐαγγελιζόμενος, οὕτως διδάσκων 
καὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον, χαρὰν καὶ 
στέφανον εἶχε τοὺς μαθητευομένους· 
διὰ τοῦτο καὶ σπουδὴ τῶν ἁγίων μέχρι 
τοῦ Ἰλλυρικοῦ κηρύττειν, καὶ μὴ ὀκνεῖν 
μηδὲ εἰς τὴν Ῥώμην ἀπελθεῖν, μηδὲ εἰς 
τὰς Σπανίας ἀναβῆναι, ἵνα ὅσον κοπιᾷ, 
τοσοῦτον καὶ τοῦ κόπου τὸν μισθὸν μεί-
ζονα ἀπολάβῃ. Ἐκαυχᾶτο οὖν τὸν ἀγῶ-
να σε καὶ ἐμαυτὸν πάντων τῶν ἁγίων 
μιμητὴν γενέσθαι. Ἢ τάχα τινὲς οἱ διὰ 
τοῦτο συμβουλεύοντές σοι κρύπτεσθαι, 

Dacă toţi ar împărtăşi acelaşi simţă-
minte ca şi sfătuitorii tăi de acum, cum 
ai fi devenit creştin dacă nu ar fi existat 
episcopi? Dacă cei ce vin după noi au 
aceleaşi sentimente ca şi tine, cum vor 
supravieţui Bisericile? Sfătuitorii tăi cred 
că tu nu ai primit nimic fiindcă ei dispre-
ţuiesc darul ce ţi-a fost făcut? Chiar 
acest lucru este o eroare. În acest fel, ei 
gândesc harul baptismal drept neglijabil 
deoarece îl dispreţuiesc. Tu ai primit harul 
[episcopatului], dragul meu Draconţius, 
nu mai da ascultare sfătuitorilor tăi, nu te 
mai înşela tu însuţi, fiindcă Dumnezeu, 
care ţi-a dat acest har, îţi va cere socoteală 
într-o zi. Nu ai auzit cuvintele Apostolu-
lui: „Nu neglija harul care este în tine” 
(1Tim 4,14)? Nu ai citit cum Domnul îl 
primeşte pe cel care a dublat şi cum îl 
tratează pe cel care a ascuns darul său? 
Îţi doresc din suflet să revii cât mai repede 
asupra deciziei tale, pentru a fi numărat 
şi tu printre cei lăudaţi. Să vedem acum 
imitatorul cui doresc sfătuitorii tăi ca tu 
să fii. Trebuie să adoptăm felul de a se 
comporta al sfinţilor şi al Părinţilor şi 
să-i imităm, ştiind bine că, prin îndepăr-
tarea de exemplul lor, pierdem comuniu-
nea cu ei. Pe cine vor ei ca tu să imiţi? Pe 
cel indecis, care doreşte să-l urmeze [pe 
Mântuitorul], însă întârzie şi discerne din 
cauza apropiaţilor săi, sau pe sfântul Paul, 
care, imediat ce a primit misiunea, nu 
mai dă importanţă trupului şi sângelui? 
Chiar dacă şi-a dat seama de slăbiciunile 
lui, spunând: „Nu sunt vrednic de numele 
de apostol” (1Cor 15,9), ştiind totuşi 
marele dar ce l-a primit şi cunoscând bine 
pe cel care i-a făcut un asemenea dar, 
scrie: „Vai mie dacă nu vestesc evanghe-
lia” (1Cor 9,15). Ar fi fost nefericit dacă 
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ὡς λόγον καὶ ὅρκον σου δεδωκότος μὴ 
στῆναι, ἐὰν περιβομβεῖν ταῖς ἀκοαῖς, καὶ 
δοκεῖν ἐν τούτοις εὐλαβεῖσθαι· ἀλλ’ εἰ 
ἦσαν ἀληθῶς εὐλαβεῖς, ηὐλαβήθησαν 
ἂν μάλιστα τὸν ἐπιθέντα σοι Θεὸν τὸ 
λειτούργημα. Εἰ δὲ ἀναγνόντες ἦσαν τὰς 
θείας.

(529.) Γραφὰς, οὐκ ἂν παρὰ ταύτας 
συνεβούλευον. Ὥρα γὰρ αὐτοὺς καὶ τὸν 
Ἱερεμίαν καταμέμφεσθαι, καὶ τὸν μέγαν 
αἰτιᾶσθαι Μωσῆν, ὅτι τὴν τούτων συμ-
βουλὴν οὐκ ἤκουσαν, ἀλλὰ τὸν Θεὸν 
φοβηθέντες, τὴν διακονίαν ἐτέλεσαν, 
καὶ προφητεύοντες ἐτελειώθησαν. Καὶ 
γὰρ αὐτοὶ ἀποσταλέντες, καὶ λαβόντες 
ἤδη τὴν τῆς προφητείας χάριν, παρῃτή-
σαντο μὲν, ἐφοβήθησαν δὲ μετὰ ταῦτα, 
καὶ οὐκ ἐξουδένωσαν τὸν ἀποστείλαντα. 
Εἴτε τοίνυν ἰσχνόφωνος εἶ, καὶ βραδύ-
γλωσσος, ἀλλὰ φοβήθητι τὸν πλάσαντά 
σε Θεόν· εἴτε νεώτερον σαυτὸν λέγεις 
πρὸς τὸ κήρυγμα, ἀλλ’ εὐλαβοῦ τὸν γι-
νώσκοντά σε πρὸ τοῦ πλασθῆναι· εἴτε 
λόγον δέδωκας (ὁ δὲ λόγος τοῖς ἁγίοις 
ὡς ὅρκος ἦν), ἀλλὰ ἀνάγνωθι τὸν Ἱερε-
μίαν, πῶς καὶ αὐτὸς εἰρηκὼς, Οὐ μὴ 
ὀνομάσω τὸ ὄνομα Κυρίου, ὕστερον δὲ 
φοβηθεὶς τὸ ἐν αὐτῷ πῦρ γενόμενον, 
οὐκέτι, ὡς εἴρηκε, πεποίηκεν, οὐδὲ ὡς 
προληφθεὶς τῷ ὅρκῳ ἐκρύβη· ἀλλὰ τὸν 
ἐγχειρίσαντα εὐλαβούμενος, τετελείωκε 
τὴν προφητείαν. Ἢ οὐκ οἶδας, ἀγαπητὲ, 
ὅτι καὶ Ἰωνᾶς φεύγων, γέγονε μὲν, ὡς 
γέγονε, μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν προεφήτευ-
σεν; Μὴ τοίνυν ἄλλα παρὰ ταῦτα συμ-
βουλεύου. Μᾶλλον γὰρ ἡμῶν οἶδεν ὁ 
Κύριος τὰ ἡμῶν, καὶ οἶδε τίσιν ἐγχειρί-
ζει τὰς ἑαυτοῦ Ἐκκλησίας. Κἂν γὰρ μὴ 
ἄξιός τις τυγχάνῃ, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸν 
πρότερον βίον ἀποβλεπέτω, ἀλλὰ τὴν 
διακονίαν ἐκτελείτω· ἵνα μὴ πρὸς τῷ 

nu ar fi evanghelizat; el a învăţat, a pre-
dicat evanghelia; bucuria şi coroana sa 
au fost discipolii săi. Astfel a ajuns să 
predice cu zel până în Iliria, nu a ezitat 
să meargă şi la Roma şi chiar până în 
Spania, pentru ca măsura oboselii sale să 
fie de asemenea cea a răsplăţii sale. Se 
bucura mai apoi că a dus lupta cea dreaptă, 
avea certitudinea că va primi coroana 
cea mare. De aceea, dragul meu Dracon-
ţius, pe cine imiţi tu în decizia ta, pe Paul, 
sau pe cei care se opun atitudinii lui? Îţi 
doresc, şi îmi doresc şi mie, să fii imita-
torul sfinţilor. Poate unii dintre apropiaţii 
tăi te sfătuiesc să te ascunzi fiindcă tu ai 
spus şi ai jurat ca în cazul în care vei fi 
ales, nu vei accepta. Aud spunând că ase-
menea sfaturi zumzăie la urechile tale şi 
cred ei că astfel îţi dau o mână de ajutor; 
însă dacă ar fi cu adevărat credincioşi, ar 
ţine mai degrabă seamă de Dumnezeu 
care ţi-a încredinţat un asemenea minister.

Dacă ar fi citit Sfintele Scripturi, nu 
te-ar fi sfătuit contrar mesajului lor. Nu 
au decât să-l acuze pe Ieremia şi pe marele 
Moise, care nu au dat ascultare unor ase-
menea sfaturi, ci, temându-se de Dum-
nezeu, au împlinit ministerul lor şi au 
avansat în misiunea profetică. Trimişi 
fiind şi ei şi primind deja darul profeţiei, 
l-au respins mai întâi, însă mai apoi au 
fost cuprinşi de teamă şi au dat ascultare 
celui care îi trimitea [în misiune]. Indife-
rent că vocea îţi este dificilă sau limba 
lentă, să-ţi fie teamă mai degrabă de 
Dumnezeu, creatorul tău; dacă te consi-
deri prea tânăr pentru a predica, arată 
respect faţă de cel care te cunoştea înainte 
de a te modela; dacă ţi-ai dat cuvântul 
(a-şi da cuvântul, pentru sfinţi, înseamnă 
un jurământ), citeşte-l pe Ieremia. Şi el 
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βίῳ καὶ τὴν ἐκ τῆς ἀμελείας κατάραν 
ἀπενέγκηται. Ἆρα γὰρ, ἀγαπητὲ Δρακό-
ντιε, ταῦτα γινώσκων καὶ συνετὸς τυγ-
χάνων, οὐ κατανύττῃ τὴν ψυχήν; Οὐ 
φροντίζεις μὴ ἀπόληταί τις τῶν ἐγχειρι-
σθέντων σοι; Οὐ φλέγῃ ὡς ἀπὸ πυρὸς 
τοῦ συνειδότος; Οὐ φοβῇ τὴν ἡμέραν 
τῆς κρίσεως, ἐν ᾗ οὐδεὶς τῶν συμβου-
λευόντων νῦν ἐκεῖ γενήσεται βοηθός; 
Ἕκαστος γὰρ τῶν ἐγχειρισθέντων αὐτῷ 
καὶ λόγον ἀποδώσει. Τί γὰρ ὤνησε τὸν 
κρύψαντα τὸ δηνάριον ἡ πρόφασις; Ἢ 
τί ὠφέλησε τὸν Ἀδὰμ εἰρηκότα, Ἡ γυνή 
με ἠπάτησεν; Ἀγαπητὲ Δρακόντιε, εἰ καὶ 
ἀληθῶς ἀσθενὴς τυγχάνεις, ἀλλὰ ἀνα-
λαβεῖν σε τὴν φροντίδα πρέπει, ἵνα μὴ, 
τῆς Ἐκκλησίας ἐρήμου τυγχανούσης, οἱ 
ἐχθροὶ ταύτην βλάψωσι, πρόφασιν 
εὑρόντες τὴν σὴν φυγήν. Πρέπει σε ἀνα-
ζώσασθαι, ἵνα μὴ μόνους ἡμᾶς ἀφῇς ἐν 
τῷ ἀγῶνι· πρέπει σε συγκαμεῖν, ἵνα μετὰ 
πάντων καὶ τὸν μισθὸν ἀπολάβῃς. Σπεῦ-
δε τοιγαροῦν, ἀγαπητὲ, μηκέτι βραδύ-
νων, μηδὲ ἀνέχου τῶν σε κωλυόντων, 
ἀλλὰ τοῦ δεδωκότος μνήσθητι· καὶ 
δεῦρο πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀγαπῶντάς σε, 
τοὺς συμβουλεύοντάς σοι τὰ τῶν Γρα-
φῶν, ἵνα καὶ παρ’ ἡμῶν προπεμφθῇς, καὶ 
λειτουργῶν ἐν ταῖς.

(532.) Ἐκκλησίαις μνημονεύσῃς καὶ 
ὑπὲρ ἡμῶν. Οὐ γὰρ σὺ μόνος ἐκ μονα-
χῶν κατεστάθης, οὐδὲ σὺ μόνος προέ-
στης μοναστηρίου, ἢ μόνος ὑπὸ μονα-
χῶν ἠγαπήθης· ἀλλ’ οἶδας, ὅτι καὶ 
Σεραπίων μοναχός ἐστι, καὶ τόσων μο-
ναχῶν προέστη· οὐκ ἔλαθέ σε, πόσων 
μοναχῶν πατὴρ γέγονεν Ἀπολλώς. Οἶ-
δας Ἀγάθωνα, καὶ οὐκ ἀγνοεῖς Ἀρίστω-
να· μνημονεύεις Ἀμμωνίου, τοῦ μετὰ 
Σαραπίωνος ἀποδημήσαντος· ἴσως δὲ 
ἤκουσας καὶ περὶ Μουΐτου. ἐν τῇ ἄνω 

spusese: „Nu voi numi numele Domnu-
lui” (Ier 30,9); însă mai apoi, respectând 
flacăra interioară, nu a făcut ceea ce spu-
sese şi, sub motivul jurământului, nu s-a 
ascuns; l-a proclamat pe cel care-i încre-
dinţase misiunea şi a dus la împlinire pro-
feţia. Oare nu ştii, dragul meu, că şi Iona 
s-a ascuns şi a devenit ceea ce tu bine 
ştii, iar mai apoi a revenit şi a îndeplinit 
misiunea de profet? Nu da ascultare altor 
sfaturi decât acestora. Domnul cunoaşte 
mai bine decât noi aceste probleme şi 
ştie cui încredinţează Bisericile sale. 
Chiar dacă cineva nu este vrednic, să nu 
privească în trecutul vieţii sale, ci să ducă 
la îndeplinire ministerul [la care este che-
mat], ca apoi, la sfârşitul vieţii, să nu pri-
mească nefericirea ca răsplată a neglijen-
ţei sale. Ei bine, dragul meu Draconţius, 
cunoscând toate acestea şi aşa prudent 
cum eşti tu, nu simţi oare remuşcări? 
Oare chiar nu-ţi pasă de cei care-ţi sunt 
încredinţaţi şi care merg spre pierzanie? 
Chiar nu mai ţii cont de conştiinţa ta 
deloc? Nu-ţi este teamă de ziua judecăţii, 
când nimeni dintre cei ce te sfătuiesc acum 
nu-ţi va putea veni în ajutor? Fiecare va 
da socoteală de ceea ce i s-a încredinţat. 
Ce folos a avut scuza celui care ascunsese 
talantul său? Ce i-a folosit lui Adam scuza: 
„Femeia m-a înşelat” (Gen 3,12)? Dragul 
meu Draconţius, chiar dacă într-adevăr 
eşti slab, este datoria ta să te îngrijeşti de 
Biserica abandonată, care va fi dispreţuită 
de duşmanii ei, motivând faptul că tu ai 
fugit de ea; este de datoria ta să te încingi, 
pentru a nu mă lăsa singur în luptă; este 
datoria ta să iei partea ta de osteneală, ca să 
primeşti şi tu răsplata cu noi. Grăbeşte-te 
deci, dragul meu, nu mai întârzia, nu mai 
da ascultare celor care te împiedică, 
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Θηβαΐδι, καὶ δύνασαι μαθεῖν περὶ Παύ-
λου τοῦ ἐν τῷ Λατῷ, καὶ περὶ ἄλλων 
πολλῶν. Καὶ ὅμως οὗτοι, κατασταθέ-
ντες, οὐκ ἀντειρήκασιν, ἀλλ’ ἔχοντες τύ-
πον τὸν Ἑλισσαῖον, καὶ εἰδότες τὰ κατὰ 
Ἡλίαν, μαθόντες τε τὰ κατὰ τοὺς μαθη-
τὰς καὶ ἀποστόλους, ἀντελάβοντο τῆς 
φροντίδος, καὶ οὐ κατεφρόνησαν τῆς 
λειτουργίας, καὶ οὔτε χείρους ἑαυτῶν 
γεγόνασιν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον τοῦ καμά-
του τὸν μισθὸν προσδοκῶσι, προκόπτο-
ντες καὶ προκόπτειν ἄλλους νουθετοῦ-
ντες. Πόσους ἀπὸ τῶν εἰδώλων 
ἐπέστρεψαν; Πόσους ἀπὸ τῆς δαιμονιώ-
δους συνηθείας ἔπαυσαν νουθετοῦντες; 
Πόσους παρέστησαν τῷ Κυρίῳ δού-
λους, ὥστε καὶ τοὺς ὁρῶντας τὰ σημεῖα 
ταῦτα βλέποντας θαυμάζειν; Ἢ οὐχὶ 
μέγα σημεῖον κόρην ποιῆσαι παρθενεύ-
ειν, καὶ νεώτερον ἐγκρατεύεσθαι, καὶ 
εἰδωλολάτρην ἐπιγνῶναι τὸν Χριστόν; 
Μὴ τοίνυν κωλυέτωσάν σε μοναχοὶ, ὡς 
μόνον ἐκ μοναχῶν κατασταθέντα, μηδὲ 
σὺ προφασίζου, ὡς χείρων σεαυτοῦ ἐσό-
μενος· δύνασαι γὰρ καὶ καλλίων γενέ-
σθαι μιμούμενος τὸν Παῦλον, ζηλῶν 
τῶν ἁγίων τὰς πράξεις. Οἶδας γὰρ, ὅτι οἱ 
τοιοῦτοι, οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων κα-
τασταθέντες, μᾶλλον κατὰ σκοπὸν ἐδίω-
κον εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως. 
Πότε Παῦλος ἐμαρτύρησε, καὶ τὸν στέ-
φανον λαβεῖν προσεδόκησεν, εἰ μὴ ὅτε 
ἀπεστάλη διδάσκειν; Πότε Πέτρος ὡμο-
λόγησεν, εἰ μὴ ὅτε εὐηγγελίζετο, καὶ 
ἁλιεὺς ἀνθρώπων γέγονε; Πότε Ἡλίας 
ἀνελήφθη, εἰ μὴ ὅτε πᾶσαν τὴν προφη-
τείαν ἐπλήρωσε; Πότε Ἑλισσαῖος ἐν 
πνεύματι ἔσχε διπλᾶ, εἰ μὴ ὅτε πάντα 
καταλιπὼν ἠκολούθησε τῷ Ἡλίᾳ; Διὰ τί 
δὲ καὶ ἐξελέξατο μαθητὰς ὁ Σωτὴρ, εἰ 
μὴ ἵνα καὶ ἀποστείλῃ; Ὅθεν, τούτους 

aminteşte-ţi de cel care ţi-a încredinţat 
[ministerul episcopal]. Vino aici, lângă 
mine, fiindcă te iubesc şi te sfătuiesc con-
form Scripturilor, ca să te întronizez, iar 
tu să-ţi aminteşti de mine atunci când vei 
oficia în Biserica [ce-ţi este încredinţată].

Nu eşti singurul consacrat [episcop] 
printre monahi, nu eşti singurul stareţ de 
mănăstire, nici singurul îndrăgit de 
monahi; ştii foarte bine, Serapion şi el 
este monah şi a avut mulţi monahi sub 
cârmuirea sa; ştii de asemenea cât de 
mulţi monahi a avut în grijă şi Apollos. 
Îi cunoşti şi pe Agaton şi pe Ariston, îţi 
aminteşti de asemenea de Amonius, plecat 
o dată cu Serapion; poate ai auzit chiar 
vorbindu-se despre Moites din Tebaida 
superioară şi poţi afla lucruri şi despre 
Paul din Latos şi despre mulţi alţii. Toţi 
aceştia, odată consacraţi, nu au contrazis 
[harul primit], ci având ca model pe Eli-
zeu şi cunoscând istoria lui Ilie, ştiind 
ceea ce au făcut apostolii şi discipolii, au 
acceptat misiunea, nu au dispreţuit sluji-
rea, nu au devenit inferiori lor înşişi; 
dimpotrivă, aşteaptă răsplata ostenelilor 
lor, progresând şi invitând şi pe alţii să 
progreseze. Pe câţi nu i-au întors de la 
idolii lor? Câţi nu au renunţat, după pre-
dica lor, la obiceiuri diabolice! Câţi slu-
jitori au adus Domnului, astfel încât cei 
care văd minunile lor sunt plini de admi-
raţie? Nu consideri o mare minunăţie ca 
o tânără să îmbrăţişeze fecioria, un tânăr 
să adopte un stil de viaţă în continenţă, 
ca un idolatru să-l recunoască pe Cris-
tos? Monahii să nu te oprească deci, ca 
şi cum tu ai fi unicul consacrat printre 
monahi; să nu ai ca pretext faptul că vei 
decădea. Vei putea chiar să devii mai 
bun dacă îl imiţi pe sfântul Paul şi faptele 
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ἔχων τύπον, ἀγαπητὲ Δρακόντιε, μὴ 
λέγε, μηδὲ πείθου τοῖς λέγουσιν ἁμαρτί-
ας εἶναι πρόφασιν τὴν ἐπισκοπὴν, μηδὲ 
ὅτι ἐκ ταύτης ἀφορμὴ τοῦ ἁμαρτάνειν 
ἐστίν. Ἔξεστι γὰρ καὶ ἐπίσκοπον

(533.) ὄντα σε πεινᾷν, καὶ διψῇν, ὡς 
ὁ Παῦλος· δύνασαι μὴ πιεῖν οἶνον, ὡς ὁ 
Τιμόθεος· καὶ νηστεύειν καὶ αὐτὸς συ-
νεχῶς, ὡς ὁ Παῦλος ἐποίει· ἵνα κατ’ 
ἐκεῖνον οὕτως νηστεύων, χορτάζῃς ἄλ-
λους ἐν τοῖς λόγοις, καὶ διψῶν ἐν τῷ μὴ 
πιεῖν, ποτίζῃς ἄλλους διδάσκων. Μὴ οὖν 
ταῦτα προβαλλέτωσαν οἱ συμβουλεύο-
ντές σοι. Οἴδαμεν γὰρ καὶ ἐπισκόπους 
νηστεύοντας, καὶ μοναχοὺς ἐσθίοντας. 
Οἴδαμεν καὶ ἐπισκόπους μὴ πίνοντας οἶ-
νον, μοναχοὺς δὲ πίνοντας· οἴδαμεν καὶ 
σημεῖα ποιοῦντας ἐπισκόπους, μονα-
χοὺς δὲ μὴ ποιοῦντας. Πολλοὶ δὲ τῶν 
ἐπισκόπων οὐδὲ γεγαμήκασι, μοναχοὶ δὲ 
πατέρες τέκνων γεγόνασιν· ὥσπερ καὶ 
ἐπισκόπους πατέρας τέκνων, καὶ μονα-
χοὺς ἐξ ὁλοκλήρου γένους τυγχάνοντας. 
Καὶ πάλιν οἴδαμεν κληρικοὺς πεινῶ-
ντας, μοναχοὺς δὲ νηστεύοντας. Ἔξεστι 
γὰρ καὶ οὕτως, καὶ ἐκείνως οὐ κεκώλυ-
ται. Ἀλλὰ πανταχοῦ τις ἀγωνιζέσθω· καὶ 
γὰρ ὁ στέφανος οὐ κατὰ τόπον, ἀλλὰ 
κατὰ τὴν πρᾶξιν ἀποδίδοται. Οὐκοῦν μὴ 
ἀνέχου τῶν ἕτερα παρὰ ταῦτα συμβου-
λευόντων, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπείγου, καὶ μὴ 
μέλλε· μάλιστα ὅτι καὶ ἡ ἁγία ἑορτὴ ἐγ-
γίζει, ἵνα μὴ χωρὶς σοῦ οἱ λαοὶ τὴν ἑορ-
τὴν ποιήσωσι, καὶ μέγαν κίνδυνον ἐπι-
σπάσῃ κατὰ σαυτοῦ. Τίς γὰρ αὐτοῖς 
εὐαγγελίσεται τὸ Πάσχα μὴ παρόντος 
σου; Τίς αὐτοῖς τὴν ἡμέραν ἀναγγελεῖ 
τῆς ἀναστάσεως, κρυπτομένου σου; Τίς 
αὐτοῖς συμβουλεύσει δεόντως ἑορτά-
ζειν, φεύγοντός σου; Ὢ πόσοι μὲν ὠφε-
ληθήσονται παραγενομένου σου, πόσοι 

pline de zel ale sfinţilor. Ştii prea bine 
că, instituiţi administratori ai misterelor, 
au avut în vizor cu mai multă hotărâre 
răsplata vocaţiei cereşti. Când a devenit 
sfântul Paul martir şi se aştepta să pri-
mească coroana, dacă nu atunci când a 
fost trimis să predice? Când a făcut sfân-
tul Petru mărturisirea de credinţă, dacă 
nu atunci când predica Evanghelia şi a 
devenit pescar de oameni? Când a fost 
înălţat Ilie, dacă nu atunci când s-a achi-
tat de ministerul său profetic? Când a 
primit Elizeu dublul duhului, dacă nu 
atunci când a părăsit toate pentru a-l 
urma pe Ilie? Dar de ce Mântuitorul alege 
discipoli, dacă nu pentru a-i trimite? 
Deci, conform acestor modele, dragul 
meu Draconţius, să nu mai spui şi să nu-i 
mai crezi pe cei care-ţi spun că episcopa-
tul este o ocazie de păcat şi nu conduce 
decât la ocazii de greşeli. Ca episcop, 
poţi suferi de foame şi de sete, precum 
Paul; te poţi abţine de la vin, ca Timotei; 
poţi posti încontinuu, ca Paul, şi postind 
astfel îi poţi sătura pe alţii prin învăţătu-
rile tale; abţinându-te să bei pentru a-ţi 
potoli setea, îi poţi sătura pe alţii prin 
învăţătura ta. Sfătuitorii tăi deci să nu-ţi 
obiecteze toate acestea.

Eu cunosc şi episcopi care postesc şi 
monahi care se ghiftuiesc; cunosc şi 
episcopi care nu beau vin şi monahi care 
fac excese; cunosc şi episcopi care fac 
minuni şi monahi care nu fac. Mulţi 
episcopi nu au fost niciodată căsătoriţi, 
însă sunt foarte mulţi monahi care au 
fost taţi de familie [mai întâi]; de aseme-
nea există episcopi taţi de familie şi 
monahi care nu au posteritate; cunosc şi 
clerici care suferă de foame şi monahi 
care postesc. Acest lucru este permis şi 
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δὲ βλαβήσονται φεύγοντός σου! Καὶ τίς 
ἐπὶ τούτοις ἀποδέξεταί σε; Καὶ διὰ τί 
συμβουλεύουσί σοι μὴ ἀντιλαμβάνε-
σθαί σε τῆς ἐπισκοπῆς, αὐτοὶ θέλοντες 
ἔχειν πρεσβυτέρους; Εἰ γὰρ φαῦλος τυγ-
χάνεις, μὴ συνέστωσάν σοι· εἰ δὲ ἐπιτή-
δειον εἶναί σε ἐπιγινώσκουσι, μὴ φθο-
νείτωσαν τοῖς ἄλλοις· εἰ γὰρ τὸ διδάσκειν 
καὶ προΐστασθαι πρόφασίς ἐστιν ἁμαρ-
τίας κατ’ ἐκείνους, μὴ διδασκέσθωσαν 
αὐτοὶ, μηδὲ πρεσβυτέρους ἐχέτωσαν, 
ἵνα μὴ χείρους ἑαυτῶν γένωνται αὐτοί 
τε καὶ οἱ διδάσκοντες αὐτούς. Ἀλλὰ μὴ 
πρόσεχε τούτοις τοῖς ἀνθρωπίνοις ῥήμα-
σι, μηδὲ ἀνέχου τῶν ταῦτα συμβουλευό-
ντων, καθὰ πολλάκις προεῖπον· σπεῦδε 
δὲ μᾶλλον καὶ ἐπίστρεφε πρὸς τὸν Κύρι-
ον, ἵνα, τῶν προβάτων αὐτοῦ φροντίζων, 
μνημονεύσῃς καὶ ἡμῶν. Τούτου δὲ χάριν 
προετρεψάμην ἐλθεῖν τοὺς ἀγαπητοὺς 
ἡμῶν Ἱέρακα τὸν πρεσβύτερον, καὶ Μά-
ξιμον τὸν ἀναγνώστην· ἵνα καὶ διὰ λό-
γων σε προτρέψωνται, καὶ μαθεῖν δυνη-
θῇς ἐκ τούτου τήν τε διάθεσιν ἣν ἔχων 
ἔγραψα, καὶ τὸν ἐκ τοῦ ἀντιλέγειν τῇ 
ἐκκλησιαστικῇ διατάξει κίνδυνον.

nimic nu este interzis. Pretutindeni se luptă; 
coroana biruinţei nu depinde de locul 
[unde suntem], ci de faptele noastre.

Nu-i mai asculta pe cei care-ţi dau 
alte sfaturi decât acestea; dimpotrivă, 
grăbeşte-te; nu întârzia, mai ales că se 
apropie sfânta sărbătoare [a Paştelui]. 
Dacă tu nu vii în mijlocul poporului 
acesta, va celebra sărbătoarea fără tine 
şi-ţi vei încărca umerii cu o mare respon-
sabilitate. Cine le va vesti Paştele, dacă 
tu nu eşti prezent? Cine le va face cunos-
cută ziua Învierii, dacă tu te ascunzi? 
Cine le va da sfaturile înţelepte pentru a 
petrece cu bine sărbătoarea, dacă tu eşti 
ascuns? Oh! Câţi vor putea fi ajutaţi dacă 
ai fi prezent şi câţi suferă din cauza fugii 
tale! Cine te va aproba acţionând astfel? 
De ce te sfătuiesc ei să renunţi la episco-
pat, tocmai ei, care vor să aibă preoţi? 
Dacă tu eşti îndărătnic, ei să nu mai fie 
cu tine; dacă te cred apt, să nu mai fie 
invidioşi pe alţii. Dacă învăţătura şi res-
pectarea poruncilor sunt ocazii de păcat 
în opinia lor, n-au decât să nu primească 
învăţătură, să nu aibă preoţi, astfel încât 
să nu cadă nici ei şi nici învăţătorii lor. 
Haide, nu-i mai asculta pe aceşti oameni, 
nu te mai lăsa sfătuit astfel, după cum 
ţi-am spus de atâtea ori; grăbeşte-te mai 
bine, revino la Domnul şi, îngrijindu-te 
de oiţele sale, aminteşte-ţi şi de mine. 
Tocmai de aceea i-am invitat să vină la 
tine dragii mei Hierax, preot, şi Maxim, 
lector. Spusele lor te vor încuraja şi-ţi 
vor face cunoscute stările mele sufleteşti 
când îţi scriu aceste lucruri şi pericolul 
care există atunci când cineva contestă 
disciplina bisericească.
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Alois GHERGUŢ*6

Abstract: Educational theories and practices from the last years offered exam-
ples about diversity of children and specific educational needs which involve 
new forms of teaching process in schools starting from the fundamental prin-
ciple of „adapting the structure and content of instruction to the personal fea-
tures of students (psychic, physical, age related or individual), in order to develop 
their personalities as balanced and as harmonious as possible”. In this context 
we can talk about school for diversity or school for all that means maximum 
flexibility and tolerance for differences between children/students and adapta-
tion of educational process to the particularities of each individual student.

Keywords: school for diversity, education for all, educational needs.

Realităţile sociale ale lumii moderne şi postmoderne, caracterizată prin 
mobilitate, expansiune şi globalizare, precum şi preocuparea pentru asigu-
rarea şanselor egale de acces la educaţie şi viaţa comunităţii de care apar-
ţine fiecare persoană au determinat apariţia unor noi provocări şi practici 
în organizarea şi funcţionarea şcolii ca instituţie formativă şi educativă. În 
acest context, putem vorbi despre şcoala pentru diversitate sau şcoala pen-
tru toţi, care reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în 
ceea priveşte diferenţele fizice, socio-culturale, lingvistice şi psihologice 
existente între copii/elevi şi în care se încearcă formule de educaţie şi instru-
ire adaptate particularităţilor individuale ale fiecărui elev. Misiunea unei 
astfel de şcoli este aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în 
funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima conform 
trăsăturilor individuale de personalitate într-un cadru armonios, favorabil 
unei educaţii la care să aibă acces toţi şi unde experienţele personale şi 
valorile culturale ale fiecăruia să fie tot atâtea ocazii de învăţare pentru cei 
din jur. Filozofia care animă acest tip de şcoală îşi are seva în aspiraţia 
fundamentală a sistemului naţional de educaţie, tradusă în politici şi stra-
tegii educaţionale ce urmăresc împărtăşirea unor valori comune de către 
toţi membrii societăţii, fără a ignora diversitatea umană şi eterogenitatea 
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socioculturală generată de această diversitate. Altfel spus, şcoala este pri-
vită ca un soi de nucleu al sistemului social în care se formează deprinde-
rile şi atitudinile de acceptare conştientă şi necondiţionată a semenilor din 
jur, indiferent de condiţia lor socială, de apartenenţa etnică sau religioasă, 
de prezenţa unor dificultăţi consecutive unor dizabilităţi, afecţiuni sau dis-
funcţii la nivel organic şi funcţional sau orice alt aspect care ar putea genera 
segregarea, marginalizarea sau excluderea lor din mediul şcolar. Această 
nouă abordare, pentru a avea efect în timp la nivelul întregii societăţi, tre-
buie să respecte principiul normalizării, adică asigurarea accesului, pen-
tru toate categoriile de persoane, la tiparele existenţiale şi la condiţiile de 
viaţă cotidiană, cele mai apropiate posibil de normele considerate normale 
pentru o viaţă obişnuită.

Educaţia pentru toţi presupune accesul oricărui copil sau membru al 
comunităţii la programe şi oferte educaţionale de calitate, urmărindu-se 
două finalităţi majore (UNESCO, Declaraţia de la Salamanca, 1994): 

► asigurarea condiţiilor de participare la educaţie a tuturor copiilor, indi-
ferent de cât de diferiţi sunt ei şi cât se abat, prin modelul personal de 
dezvoltare, de la ceea ce societatea a denumit normal. Participarea presupune, 
în primul rând, acces şi, apoi, identificarea căilor ca fiecare să fie integrat în 
structurile care facilitează învăţarea socială şi individuală, să contribuie şi 
să se simtă parte activă a procesului. Accesul are în vedere posibilitatea 
copiilor de a ajunge fizic la influenţele educative ale unei societăţi, de a se 
integra în şcoală şi de a răspunde favorabil solicitărilor acesteia;

► asigurarea unor standarde privind calitatea educaţiei, cu referire atât la 
componentele procesului didactic, conţinuturile învăţării şi resursele me-
diului şcolar, cât şi la calităţi ale agenţilor educaţionali, care să faciliteze 
învăţarea la elevi, să asigure succesul, să facă sistemul deschis, flexibil, 
eficient şi efectiv. 

Înţeles ca un participant activ la procesul de predare-învăţare, fiecare 
elev aduce cu sine o experienţă personală, un stil de învăţare, un model 
social de interacţiune specifică, un ritm personal de muncă, un mod pro-
priu de abordare a problemelor de viaţă, elementele unui context cultural 
căruia îi aparţine etc. Din această perspectivă, fundamentală în procesul 
de predare-învăţare este înţelegerea interactivităţii, învăţării şi dezvoltării 
prin interrelaţionarea cu ceilalţi, unde fiecare participant învaţă şi se dez-
voltă prin raportare la cei din jur (inclusiv educatorii şi managerii şcolilor). 
Astfel, şcoala pentru diversitate sau şcoala incluzivă se adresează individu-
alităţilor, dar oferă în acelaşi timp soluţiile colaborării şi cooperării pentru 
învăţare, deoarece ea nu este numai un teritoriu al cunoştinţelor academice, 
ci şi unul al experienţelor practice şi al relaţiilor interumane. Fiecare şcoală 
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care doreşte să fie deschisă şi flexibilă, prin aplicarea principiilor incluziu-
nii, trebuie să demonstreze, prin managementul pe care îl propune:

► înţelegerea reală şi recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de 
egalizare a şanselor persoanelor cu cerinţe speciale, şi nu numai o 
simplă plasare a copiilor împreună;

► recunoaşterea legăturilor dintre educaţia incluzivă şi valorizarea diver-
sităţii umane prin promovarea unui ethos şcolar care valorizează toţi 
copiii şi familiile lor;

► favorizarea unui climat de sprijin flexibil şi oferirea de răspunsuri 
adecvate cerinţelor individuale prin oferta educaţională a şcolii; 

► implicarea comunităţii locale în dezvoltarea programelor şi a ofertelor 
educaţionale pentru toate categoriile de elevi din şcoală;

► accesul personalului didactic la ocazii de dezvoltare profesională care 
să susţină/sprijine dezvoltarea practicilor incluzive.

Şcoala pentru diversitate pune în centrul atenţiei sale persoana umană 
ca fiinţă originală, unică şi irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare soci-
etate există persoane diferite, grupuri diferite, motivaţii, raţiuni şi puncte 
de vedere diferite (Melero, M.L., 1990). Această perspectivă generează, la 
rândul ei, o serie de întrebări:

► Ce schimbări trebuie să se producă în organizarea şcolii?
► Care sunt conţinuturile educaţionale pe care şcoala trebuie să le pună 

la dispoziţia elevilor?
► Ce schimbări trebuie să se producă în stilul de predare şi în modul de coo-

perare între profesori pentru a se asigura un învăţământ de calitate?
► Care este specificul procesului de evaluare în şcoala incluzivă şi cum 

trebuie înţeles progresul copiilor?
► Cine poate fi considerat persoană cu cerinţe educative speciale într-o 

şcoală incluzivă?
În opinia mai multor autori (Barton, L. şi Oliver, M. – 1992; Biklen, D. 

– 1992; Fulcher, G. – 1989), promovarea educaţiei incluzive în şcolile din 
sistemul de învăţământ trebuie să aibă la bază următoarele principii-cadru: 

♦ Toţi elevii au dreptul să participe la toate activităţile incluse în pro-
grama şcolilor obişnuite.

♦ În timpul programului şcolar, personalul didactic şi de specialitate se 
va implica direct în susţinerea pe toate căile a integrării maximale a 
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

♦ Şcoala va trebui, printr-o serie de schimbări radicale în domeniul curri-
culum-ului, să vină în întâmpinarea tuturor cerinţelor educaţionale 
ale elevilor, fără a leza demnitatea şi personalitatea acestora1.

1 Spre exemplu, procesele prin care noi etichetăm copiii cu dizabilităţi dovedesc frecvent 
că pot genera dificultăţi de învăţare şi adaptare la mediul şcolar. Utilizarea etichetelor, care 
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♦ În condiţiile educaţiei incluzive, clasele/grupele de elevi vor include 
copii apropiaţi ca vârstă şi nivel de experienţă socioculturală.

Aplicarea acestor principii în practica şcolii pentru diversitate presupune, 
din partea personalului didactic şi de specialitate, o serie de calităţi, cum 
ar fi:

► responsabilitatea recunoaşterii nivelului de competenţă profesională 
şi dorinţa de perfecţionare a capacităţilor de lucru în concordanţă cu 
exigenţele şcolii pentru diversitate;

► atitudine critică şi constructivă prin propuneri concrete şi realiste în 
sprijinul includerii copiilor cu cerinţe educative speciale în clasele 
unde îşi desfăşoară activitatea;

► implicare totală în procesul didactic, astfel încât să satisfacă într-o 
măsură cât mai mare cerinţele educaţionale ale elevilor din clasă;

► respectarea demnităţii şi consideraţie faţă de situaţia particulară în 
care se află elevii/copiii cu cerinţe educative speciale;

► convingerea că şcoala pentru diversitate presupune cu necesitate acti-
vitatea în echipe de specialişti (profesori, educatori, profesori de spri-
jin, consilieri şcolari, asistenţi sociali, psihopedagogi specializaţi în 
activităţi cu diferite categorii de copii cu cerinţe speciale etc.).

Pentru a înţelege mai bine necesitatea organizării vieţii şcolare după 
modelul diversităţii este necesar să se facă o comparaţie cu modelul şcolii 
tradiţionale, trecând în revistă factorii implicaţi în procesul educaţional 
din şcoală.

a. Şcoala tradiţională îi priveşte pe elevi ca pe nişte indivizi „care nu ştiu 
nimic şi care trebuie să înveţe tot ce li se oferă (copilul este asemenea unei 
cutii goale care urmează să fie umplută)” (Jenkinson, 1997). De cealaltă 
parte, şcoala pentru diversitate tratează elevii ca pe nişte participanţi activi 
la elaborarea informaţiei şi cunoştinţelor cuprinse în conţinutul învăţării 
(elevii sunt asemenea unor exploratori care, sprijiniţi de profesori, ajung 
să descopere singuri conţinutul învăţării); astfel, participarea elevilor sti-
mulează activarea structurilor cognitive implicate în rezolvarea unor cate-
gorii mai largi de probleme ale vieţii de zi cu zi, fiind valorificate experien-
ţele lor personale şi achiziţiile anterioare. 

b. În modelul tradiţional, şcoala este privită ca fiind locul unde are loc 
învăţarea, fără a menaja copiii în faţa volumului de cunoştinţe care trebuie 
asimilat necondiţionat şi reprodus ulterior. Şcoala pentru diversitate este 
deschisă unor situaţii stimulative, fiind mai flexibilă şi cu o ofertă mai 

„denumesc” un tip sau altul de deficienţă, dificultăţi de învăţare sau tulburări de compor-
tament, tinde să distragă atenţia de la factorii care pot avea un rol mai important în reuşi-
ta integrării şcolare a elevului cu cerinţe speciale. 
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variată din punctul de vedere al ocaziilor de învăţare; actul învăţării nu 
mai este privit ca fiind ceva impus, ci capătă o serie de semnificaţii noi dato-
rită posibilităţilor de selecţie şi „negociere” a tipurilor de învăţare adaptate 
cerinţelor şi posibilităţilor fiecărui elev în parte.

c. În modelul tradiţional, profesorul este considerat o autoritate care 
deţine adevărul şi care, în actul predării, împărtăşeşte acest adevăr şi ele-
vilor. Şcoala pentru diversitate vede în profesor o sursă de experienţă pen-
tru copii, care mediază între cunoaşterea valorilor culturii umane şi elevii 
clasei. De asemenea, „profesorul devine şi un gen de cercetător interesat de 
resursele existente în comunitate, care pot fi exploatate în actul învăţării, şi 
de posibilităţile prin care mijloacele de învăţământ pot fi corelate cu aceste 
resurse” (Jenkinson, 1997). 

d. În modelul tradiţional (cel puţin în condiţiile ţării noastre), relaţiile 
familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un caracter informal, 
ocazional. În condiţiile şcolii pentru diversitate, părinţii participă direct la 
viaţa şcolii şi pot influenţa anumite decizii care privesc actul educaţional2. 
Absenţa sau indiferenţa părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţi-
onale ale copilului vine în opoziţie cu ideea de incluziune şcolară; în acest 
sens, apar o serie de dificultăţi ca urmare a atitudinii de reţinere sau a 
neîncrederii părinţilor care sunt tributari unor reprezentări/mentalităţi 
eronate cu privire la viaţa şi evoluţia şcolară a unui copil. 

Pentru a înţelege mai bine diferenţele existente în procesul de predare-
învăţare desfăşurat în condiţiile unui învăţământ tradiţional, comparativ 
cu învăţământul de tip deschis, democratic, prezentăm într-o manieră mai 
schematică trei modele principale de predare care subînţeleg – conştient 
sau implicit – practicile de predare, cu toate variantele pe care ni le putem 
imagina. Fiecare dispune de o logică şi de o coerenţă în esenţa sa, dar mani-
festă şi limite de utilizare şi, mai ales, fiecare dintre aceste modele răspunde 
unor situaţii de eficacitate diferită (altfel spus, nu ne interesează desfiinţarea 
unui model în favoarea altuia, ci evidenţierea caracteristicilor şi contexte-
lor de învăţare în care fiecare dintre modele are un grad ridicat de eficienţă).

a. Primul model are în vedere transmiterea unor conţinuturi de la edu-
cator la educaţi într-o manieră pasivă. În acest caz, se poate utiliza terme-
nul de „amprentă” pentru a descrie concepţia cea mai tradiţională, dar 
încă frecventă în practica şcolară (elevul este privit ca o pagină albă sau ca 
un pahar gol ce urmează a fi umplut; cunoaşterea ar fi un conţinut de învă-
ţare care ar veni să se imprime în mintea elevului, ca într-o ceară moale). 

2 Prin viziunea mai largă a educaţiei pentru toţi, învăţarea este văzută ca un concept 
holistic – acel ceva care are loc în şcoli, dar şi în familie şi comunitate sau în alte servicii 
educaţional-recuperatorii (vezi cazul copiilor cu nevoi speciale sau aflaţi în dificultate).

ŞCOALA PENTRU DIVERSITATE ŞI EDUCAŢIA PENTRU TOŢI



72 DIALOG TEOLOGIC 32 (2013)

Învăţarea este înţeleasă după o schemă de comunicare emiţător-cititor-
receptor, schemă mai degrabă rustică, derivată din teoria informaţiei a lui 
Claude Shannon3 şi reactivată de uzul didactic al schemei funcţiilor lim-
bajului a lui Roman Jakobson4. „Pedagogia amprentei” este de asemenea 
o „pedagogie a ideilor clare”, pentru că, în principiu, este suficient ca edu-
catorul să explice clar, să înceapă cu începutul şi să expună lucrurile siste-
matic şi progresiv, să folosească exemple relevante, pentru a putea trans-
mite şi înscrie cunoaşterea în memoria elevului. În aceste condiţii, eşecul 
şi eroarea ar trebui să fie evitate în mod normal; dacă ele totuşi se produc, 
vor fi sancţionate, pentru că elevul este responsabil de apariţia lor, neadop-
tând atitudinea corespunzătoare aşteptată de educator. După această pre-
zentare, am fi tentaţi să credem că acest model de învăţare este totalmente 
necorespunzător şi de evitat. Această atitudine nu este cea mai indicată; 
mai utilă ar fi necesitatea cunoaşterii limitelor stricte în care ea poate să 
fie eficace; spre exemplu: când elevii sunt motivaţi şi în cunoştinţă de cauză, 
când demersul de căutare a informaţiei este efectuat în mod pozitiv, când 
elevii posedă, grosso modo, structuri intelectuale comparabile cu cele ale 
educatorului (dincolo de disimetria cunoştinţelor specifice unei discipline), 
astfel încât mesajul să poată fi transmis prin simpla emisie-recepţie, când 
elevii dispun deja de elemente de cunoaştere în domeniul de învăţare con-
siderat şi profită de expunerea sistematică pentru a organiza şi a restruc-
tura informaţiile deja existente, dar lacunare şi neierarhizate. Trebuie sa 
admitem că, în general, aceste condiţii nu sunt îndeplinite de publicul şco-
lar al zilelor noastre (aici rezidă, fără îndoială, cauzele slabei eficacităţi 
actuale a acestui model).

b. Al doilea model aduce în discuţie condiţionarea şi pedagogia behavio-
ristă, fundamentată de cercetările lui Skinner, constituindu-se într-o ten-
tativă de contracarare a modelului descris anterior. În esenţă, modelul de 
sorginte behavioristă consideră structurile mentale asemănătoare unei 

3 Teoria informaţiei, ramură a ciberneticii şi a calculului probabilităţilor, concepută de 
C.E. Shannon în 1948 (contribuţii deosebite au avut şi R.A. Fischer şi N. Wiener) şi care are 
ca obiect măsurarea informaţiei transmise prin mesaje. Pentru realizarea acestui obiectiv, 
teoria informaţiei a introdus o unitate de măsură – bitul – şi a definit un nou concept – capa-
citatea canalului de transmisie. Folosirea teoriei informaţiei în pedagogia cibernetică per-
mite reprezentarea matematică a unor legităţi ale acestui domeniu şi fundamentează ştiin-
ţific procesul de însuşire a cunoştinţelor în activitatea de învăţare.

4 Pe baza analizei schemei de comunicare (schemă care integrează mesajul, emiţătorul, 
receptorul, tema, codul şi canalul prin care se stabileşte contactul), în anul 1963, Roman 
Jakobson propune funcţiile fatică, metalingvistică şi poetică, alături de cele identificate de 
K. Bühler în 1934, respectiv funcţiile expresivă, conativă şi referenţială. Aceste şase funcţii 
sunt întotdeauna strâns îmbinate, dar, după cum este pus accentul pe un pol sau pe altul, 
una dintre ele le domină uneori pe celelalte (Jakobson vorbeşte, astfel, despre „dominantă”).
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cutii negre la care nu avem acces; prin urmare, este mai realist şi mai eficace 
să ne canalizăm interesul pe „intrări” şi pe „ieşiri”, decât pe procesele în 
sine. În contextul acestui model, învăţarea este rezultatul unei suite de 
condiţionări unde educatorul se străduieşte să definească cunoştinţele de 
dobândit nu într-o manieră „mentalistă” (utilizând termeni ca spirit de 
analiză sau de sinteză, înţelegere, capacitate de generalizare şi abstractizare 
etc., care se referă la ce se întâmplă în interiorul acelei cutii negre), ci în 
termeni de comportament observabil aşteptat la sfârşitul perioadei de învă-
ţare. De aici au decurs învăţarea programată, o bună parte a pedagogiei 
prin obiective5 şi a învăţării cu ajutorul computerului. Educatorul împarte 
obiectivul de propus elevilor în unităţi suficient de mici pentru ca elevii să 
poată reuşi, apoi leagă aceste unităţi între ele în acelaşi mod; recompensează 
primele răspunsuri bune obţinute, ceea ce permite întărirea lor pozitivă. În 
acelaşi timp, vorbim despre o pedagogie a reuşitei, pentru că încearcă să 
găsească mijloacele de evitare a greşelii datorită unui decupaj al învăţării 
în unităţi atât de mici cât va fi necesar elevilor să înţeleagă un conţinut 
nou predat. Dacă, în ciuda tuturor acestor măsuri, eroarea survine totuşi, 
aceasta nu va mai fi, ca în cazul precedent, în responsabilitatea elevului, ci 
va fi legată de sfera de competenţe a educatorului şi/sau a celui care a con-
ceput programa, iar sancţiunea care se aplică firesc în cazul primului model 
lasă aici loc (re)medierilor, aşa-numitelor bucle de învăţare şi reorganizării 
programei/lecţiilor. Acest model a avut, incontestabil, efecte pozitive şi se 
poate afirma că, dincolo de abandonarea behaviorismului de către psiholo-
gia contemporană, el rămâne un reper util, dacă nu chiar obligatoriu, în 
formarea educatorilor. De ce? Pentru că atacă în mod eficace dogmatismul 
verbal al profesorului, obligându-l să se centreze asupra elevului şi a misi-
unii intelectuale pe care acesta o are de îndeplinit, şi nu, în primul rând, asu-
pra organizării propriului discurs şi a progresiei acestuia. Pedagogia prin 
obiective este cea care face să se conştientizeze cel mai bine distorsiunile, 
adesea considerabile, care există între ceea ce educatorul îşi propune să îl 
facă să dobândească pe elev (obiectivele generale şi scopurile) şi ceea ce se 
petrece efectiv în mintea elevului (obiectivele operaţionale). Eficacitatea 
maximă a acestui model s-a înregistrat în cursurile tehnice sau profesionale, 

5 Fiecare obiectiv trebuie să se supună unei sintaxe: elevul va trebui „să fie capabil de... + 
un verb de acţiune”. Un verb de acţiune (a distinge, a numi, a recunoaşte, a clasa etc.), şi nu 
un verb „mentalist” (a înţelege, a şti, a cunoaşte, a reflecta etc.), adică tocmai o ieşire din 
cutia neagră, un comportament final aşteptat al elevului. Să remarcăm că s-a facut adesea – şi 
în mod nejutificat – opoziţia între „obiective de comportament” şi „obiective de cunoaştere”, 
dar „comportamentul” la care ne referim aici nu este o atitudine sau un mod de a fi al ele-
vului (acesta fiind sensul obişnuit al termenului, atunci când se vorbeşte despre ameliora-
rea comportamentului). Sensul considerat de noi este cel de manifestare observabilă a stă-
pânirii unei cunoştinte, care ne va permite să fim siguri că obiectivul vizat a fost atins.
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pe termen scurt sau mediu. În ceea ce priveşte perioadele mai lungi de învă-
ţare, cele mai frecvente în formarea generală, două sunt cauzele principale 
care îi limitează eficacitatea:

– procesul numit „de operaţionalizare” antrenează un asemenea decu-
paj, încât educatorul se vede pus foarte repede în faţa unui prea mare nu-
măr de obiective posibile simultane, şi aceasta a apărut ca fiind o limită 
netă a pedagogiei prin obiective (dincolo de succesul mondial al taxonomi-
ilor, avem aici unul dintre motivele pentru care ele au intrat prea puţin în 
realitatea claselor);

– pedagogia prin obiective a introdus o confuzie între obiectivul însuşi, 
care, într-o ultimă analiză, rămâne „mentalist”, şi comportamentul obser-
vabil, care nu este decât un indicator al acestui obiectiv; aceasta poate fi 
acceptată în perioade de formare scurte, cu caracter tehnic, când ceea ce 
contează este modificarea unui comportament, obţinerea unui nou auto-
matism sau cunoaşterea unui algoritm de acţiuni. 

Cu modelul condiţionării, e ca şi cum am încerca să determinăm un elev 
să urce o scară care are toate treptele în acelaşi plan orizontal. Astfel, ele-
vul poate să parcurgă toate etapele intermediare ale învăţării (a păşit pe 
fiecare treaptă), dar fără a se şi înălţa din planul orizontal prin aceasta. O 
învăţare inteligentă nu poate în realitate să se reducă atât de simplu la o 
suită de comportamente terminale, oricât de observabile ar fi ele (se poate 
îndeplini o sarcină şi ocolind sau chiar ignorând obstacolele, mai degrabă 
decât trecând peste ele). În ciuda unor asemenea limitări, acest model 
rămâne interesant când este folosit pentru ceea ce este el capabil să gene-
reze; şi aceasta corespunde raţiunii originale a introducerii sale în învăţă-
mânt: evaluarea. Datorită lui ne putem asigura că o întrebare corespunde 
într-adevăr obiectivului fixat şi este întotdeauna util în coordonarea între 
educatori, când se caută să se ajungă la aceleaşi finalităţi. Cel puţin din 
aceste motive, tehnicile de operaţionalizare puse la punct de către pedago-
gia prin obiective au încă relevanţă crescută în activităţile didactice. 

c. Al treilea model aduce în prim-plan constructivismul care revine la 
„mentalism” (considerat că poate combate behaviorismul) şi se interesează 
de ceea ce se petrece în acea „cutie neagră”, păstrându-şi focalizarea pe 
elevul aflat în procesul de învăţare. Diferenţa faţă de modelele precedente 
constă în noul statut al erorii, care nu mai este considerată ca o deficienţă 
din partea elevului şi nici măcar ca un defect al programei, eroarea fiind 
recunoscută ca un fenomen firesc în procesul de învăţare, asupra căreia se 
va concentra cea mai mare parte a activităţii didactice. Adepţii acestei peda-
gogii sunt interesaţi de erorile pe care elevul le generează în învăţare, un 
asemenea model servind drept referinţă mişcărilor şi tendinţelor de educa-
ţie nouă care s-au cristalizat în cel puţin două direcţii:
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– prima direcţie, calificată drept model al „descoperirii”, prezintă învă-
ţarea ca un proces „natural”, singura constrângere fiind respectarea locu-
lui central ocupat de elevul-subiect. În acest caz, învăţarea ar rezulta din-
tr-un singur proces de autostructurare, în care contează în primul rând 
activitatea intelectuală a elevului confruntat cu situaţia şi cu obiectele, 
educatorul apărând în cel mai bun caz ca un factor de facilitare a învăţă-
rii6. Această primă variantă insistă şi asupra ideii de a „învăţa să înveţi”, 
asupra înnoirii prioritare a atitudinilor în faţa cunoaşterii, asupra impor-
tanţei de „a şti să fii” şi, plecând de la această atitudine, fiecare copil poate 
să refacă traseul descoperirii intelectuale. În acest cadru, cunoştinţele par-
ticulare în fiecare domeniu apar mai degrabă ca o consecinţă utilă a unor 
demersuri bine conduse, decât ca obiective căutate în mod specific. Cunoş-
tinţele vor fi achiziţionate în mod firesc, natural, ca urmare a unor fapte 
bine stabilite şi bine organizate. 

– a doua direcţie se integrează în linia dezvoltărilor recente ale didacti-
cilor disciplinelor şi nu neagă deloc poziţia centrală a subiectului, dar o 
găseşte insuficientă din cauza faptului că este prea dezechilibrată. Insistă 
şi asupra necesităţii analizei din fiecare domeniu de cunoaştere şi asupra 
obstacolelor pe care elevii le întâlnesc; de unde rezidă ideea triunghiului 
didactic, foarte în vogă în ultimii ani, triunghi care asociază cunoaşterea, 
educatorul si elevul. În acest caz, ameliorarea învăţării disciplinelor şcolare 
se face prin îmbinarea unui interes egal pentru structurile mentale ele 
elevului şi pentru structura conceptuală a cunoaşterii. Esenţială devine 
atunci construirea unei situaţii didactice concepute într-o asemenea mani-
eră încât ea să determine elevul să depăşească un obstacol analizat, în 
timp ce, în majoritatea cazurilor din viaţa de zi cu zi, avem tendinţa de a 
ocoli obstacolul pentru a înfăptui sarcina cu ceea ce ştim deja să facem.

Iată cum, în urma acestei analize, putem spune că predarea nu poate fi 
redusă la o cursă cu obstacole şi nici la o serie de conflicte care să antreneze 
elevul să găsească soluţii. Este evident că o parte a predării ţine de infor-
maţii care lipsesc elevilor, informaţii care le pot fi date fără a fi nevoie să 
transformăm neapărat schemele lor mentale de prelucrare a informaţiilor. 
Cel puţin din această cauză, şi modelele precedente, considerate tradiţio-
nale, îşi pot păstra locul şi rolul lor în procesele de predare-învăţare din 
şcoala contemporană, fiecare educator fiind în măsură să decidă ponderea 
şi importanţa fiecărui model în raport cu specificul disciplinei, aşteptările 
elevilor şi cu stilul propriu de lucru.

6 Seymour Papert, colaborator al lui Piaget, spunea: „De fiecare dată când i se explică 
ceva unui copil, acesta este împiedicat să inventeze!”
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Frecventarea şcolilor din comunitate face să se schimbe tipul de sociali-
zare. În general, prin socializare, copilul îşi pune în joc întreaga personali-
tate, apelând la imitaţii, identificare, substituire, inhibiţii, hotărâre, con-
formare etc. Actul socializării se poate realiza numai într-un grup (familie, 
grupă de grădiniţă, clasă şcolară) care ajută copilul să-şi rafineze conduite-
le şi achiziţiile, să-şi creeze idealuri şi aspiraţii ajustate în permanenţă la 
solicitările mediului şi la solicitările lui. Pentru elevii cu cerinţe speciale, 
şcoala de masă reprezintă nu numai un mediu de educaţie instituţională, 
ci şi un punct de referinţă capabil să dezvolte aspiraţii sociale în rândul 
acestora. 

Cum ar putea elevii să sprijine existenţa şi funcţionarea şcolii pentru 
diversitate?

► fiecare elev să-şi trateze semenii din jurul său aşa cum ar dori el să fie 
tratat de aceştia;

► fiecare elev să fie dispus să-i sprijine pe colegii din clasă ori de câte ori 
este nevoie;

► elevii, în calitatea lor de beneficiari direcţi ai procesului de învăţare, 
prin feedback-ul oferit, pot şi trebuie să-i orienteze pe profesori în 
identificarea celor mai eficiente situaţii şi strategii de prezentare a 
conţinuturilor educaţiei;

► fiecare elev să-i sprijine şi să-i încurajeze pe noii colegi veniţi în clasă/
şcoală pentru a-şi găsi mai uşor prieteni şi preocupări comune în acti-
vităţile din cadrul şcolii.

Adesea, elevii reprezintă unul pentru celălalt fie un prieten sau un sim-
plu copil, un coleg de joacă sau un prieten mai special, o cunoştinţă, un 
model, un amic sau un coleg de clasă, un semen de încredere sau un vecin 
etc.; în toate aceste situaţii există câte ceva de învăţat unul de la celălalt. 
Astfel, elevii se cunosc mai bine, procesul de socializare capătă o serie de 
valenţe noi prin înlăturarea unor bariere de relaţionare determinate de 
anumite prejudecăţi, stereotipuri sociale sau, uneori, chiar de modele ale 
indiferenţei şi intoleranţei oferite de experienţa socială în comunitatea din 
care fac parte (în acest sens, este suficient să amintim experienţa segregă-
rii rasiale sau etnice întâlnită în anumite şcoli sau a marginalizării şi eti-
chetării copiilor cu deficienţe sau aflaţi în condiţii socio-economice precare). 
Şcoala pentru diversitate luptă împotriva acestor forme de discriminare 
prin promovarea unor modele şi forme de interacţiune între elevi bazate 
pe egalitate deplină între parteneri şi unde spiritul de toleranţă şi acceptare 
totală prevalează în faţa oricăror alte atitudini sau reacţii discriminatorii.
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DIRECŢII DE REZOLVARE A PROBLEMEI MUNCITOREŞTI
ÎN ENCICLICA „RERUM NOVARUM”

Nadia VACARU

Abstrait: Depuis sa naissance, l’Eglise est intervenue efficacement dans diverses 
situations et contextes socio-économiques de la vie humaine, et elle s’est tou-
jours déclarée dans la promotion de la collaboration sociale, de la fraternité 
chrétienne et de la solidarité humaine. L’Encyclique Rerum novarum du pape 
Léon XIII a inauguré une tradition d’intervention de la papauté dans les pro-
blèmes de la société moderne. Le contexte socio-économique dans lequel a été 
élaborée et promulguée l’Encyclique Rerum Novarum mettait l’Eglise en face 
de deux menaces: la violation des droits de la personne humaine et le mouve-
ment idéologique antireligieux représenté par le socialisme. Face à ces dangers, 
l’Eglise propose d’exploiter les ressources de l’éducation et de soutenir un envi-
ronnement chrétien. Les obligations des travailleurs comprennent la réalisa-
tion, pleinement et fidèlement, du travail auquel ils se sont engagés sous 
contrat, librement et en respectant le principe de la justice. En ce qui concerne 
les employeurs, ils doivent valoriser le travail et respecter la dignité humaine 
des travailleurs. Trouver un remède au problème des travailleurs exige une 
coopération efficace, avec mesure et sagesse, de l’autorité publique, des chefs 
d’Etat, des employeurs et des riches, ainsi que des prolétaires eux-mêmes.

Mots-clés: doctrine sociale, dignité humaine, fraternité chrétienne, collabora-
tion sociale, solidarité.

Introducere

Magisteriul Papei Leon al XIII-lea, prin Enciclica Rerum novarum, se 
concentrează asupra aşa-numitei problematici sociale, adică acel fenomen 
nou care reprezenta totalitatea problemelor generate de conflictul dintre 
capital şi muncă în contextul decisiv al revoluţiei industriale. Răspunzând 
aşteptărilor unei generaţii de catolici în materie de doctrină socială, cu 
scopul de a conforma propria contribuţie cu directivele Sfântului Scaun, 
Enciclica Rerum novarum a Papei Leon al XIII-lea a reprezentat începutul 
oficial al Doctrinei sociale a Bisericii.

În momentul alegerii sale ca papă, Sfântul Scaun se afla într-o situaţie 
cu totul inedită: nu mai deţinea niciun statut juridic în plan internaţional 
şi nu mai avea niciun suport teritorial. Papa Leon al XIII-lea a fost primul 
papă care nu mai era un suveran temporal, astfel încât a trebuit să găsească 
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un mod nou de exercitare a misiunii pontificale, într-un context politic şi 
cultural complet nou. Societatea respectivă trecea de la o lume rurală la 
una industrială şi era marcată de separarea dintre stat şi Biserică, dar şi 
de mari şi numeroase provocări pe scena politică şi economică.

1. Intervenţia Bisericii cu scopul rezolvării
problemei muncitoreşti

Biserica parcurge evenimentele istoriei împreună cu întreaga omenire. 
Ea trăieşte în lume şi, deşi nu este din lume (cf. In 17,14-16), este chemată 
să o slujească potrivit propriei misiuni, aceea de a-i invita pe toţi oamenii 
să se dăruiască total pentru a face să crească mereu o civilizaţie autentică, 
orientată mai mult spre căutarea unei dezvoltări umane integrale şi soli-
dare. În consecinţă, încă de la naşterea sa, Biserica a intervenit în mod 
concret în diferite situaţii şi contexte socio-economice ale vieţii oamenilor. 
De-a lungul secolelor, se poate observa cum această intervenţie a avut un 
caracter continuu, dezvoltându-se şi asumându-şi forme diverse1. În rezol-
varea problemei muncitoreşti, intervenţia Bisericii este pe deplin îndrep-
tăţită, deoarece nu ar putea fi găsită o soluţie validă fără a recurge la valo-
rile religioase şi la Biserică2. De asemenea, lipsa unei implicări din partea 
Bisericii ar putea fi interpretată ca o neglijare a propriilor îndatoriri.

Învăţătura socială a Bisericii este caracterizată de o accentuată dimen-
siune istorică, impusă de diversitatea momentelor în care au fost elaborate 
documentele respective, precum şi de natura însăşi a magisteriului social. 
Fiind vorba despre un ansamblu teoretico-practic, rod al unei dialectici între 
evanghelie şi viaţă, principii permanente şi momente istorice, teorie şi prac-
tică, doctrina socială a Bisericii nu se închide într-o construcţie rigidă şi defi-
nitivă de cunoştinţe, dar dă dovadă de o dezvoltare istorică, fiind influenţată 
de schimbarea instituţiilor, a ideologiilor, a mişcărilor culturale, a ideilor reli-
gioase, precum şi a viziunilor asupra grupurilor sociale şi a instituţiilor3.

Constituind fundamentele Doctrinei sociale a Bisericii, Enciclica Rerum 
novarum, despre condiţia muncitorilor, este un text emblematic ce inaugu-
rează o tradiţie de intervenţie din partea papalităţii în problemele societă-
ţii moderne. 

Leon al XIII-lea a contribuit direct la iniţierea unei noi modalităţi de acţiune a Bise-
ricii: de acum înainte Biserica se va implica direct în sfera laică prin intermediul 

1 Cf. G. FrosInI, Il pensiero sociale dei Padri, Queriniana, Brescia 1996.
2 Cf. lEon al XIII-lEa, „Enciclica Rerum novarum”, în Acta Leonis XIII, 11 (1892) 98-

144; în Lettres Apostoliques de S.S. Léon XIII, Encycliques, Brefs, etc., Texte latin avec la 
traduction française en regard III, Paris 1894, 8.

3 Cf. M. tosso., Famiglia, Lavoro e Società, Las, Roma 1994, 27.
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mirenilor pe care îi va controla doar sub aspect spiritual. Ea a acceptat să-şi 
îndeplinească funcţia într-o societate democratică, sperând să recucerească 
clasa muncitoare şi să devină astfel puternică, pentru că problema relaţiilor 
dintre puterile laice şi spirituale va fi rezolvată prin reîncreştinarea puterii 
politice. Din aceste considerente Biserica a acceptat să se secularizeze, reali-
zând astfel cea mai semnificativă transformare a sa. Prin aceste acţiuni, Leon 
al XIII-lea a iniţiat concilierea democraţiei cu creştinismul – în primul rând, cu 
catolicismul – şi a încurajat debutul democraţiei creştine ca forţă politică4.

„Tema centrală a enciclicei este instalarea unei ordini sociale drepte: 
pentru aceasta trebuie găsite criterii de judecată care să ajute la evaluarea 
orânduirilor social-politice existente şi să ofere planuri de acţiune în vede-
rea transformării lor corespunzătoare”5.

Contextul socio-economic în care a fost elaborată şi promulgată Enciclica 
Rerum novarum a fost marcat de o adevărată dezvoltare, determinată şi de 
afirmarea unei noi culturi, sub impactul unor fenomene ample şi complexe: 
civilizaţia industrială (mai ales în aspectele socio-economice), precum şi 
Revoluţia Franceză şi socialism (din perspectivă ideologică). Astfel, proce-
sul de industrializare, care a avut originile în ţările protestante din nordul 
Europei şi în America de Nord şi care s-a difuzat ulterior în toate ţările 
catolice din Europa, punea Biserica în faţa a două ameninţări: încălcarea 
drepturilor persoanei umane (prin exploatarea excesivă a muncitorilor) şi 
mişcarea ideologică profund antireligioasă reprezentată de socialism. 

Revoluţia industrială a fost pentru Biserică o mare provocare, la care magiste-
riul social a răspuns cu puterea profeţiei, afirmând principii de o validitate 
universală şi de permanentă actualitate, în sprijinul omului care munceşte şi al 
drepturilor sale. Destinatară a mesajului Bisericii a fost multe secole de-a rân-
dul o societate de tip agrar, caracterizată de ritmuri regulate şi ciclice; acum, 
evanghelia trebuia vestită şi trăită într-un nou areopag, în tumultul evenimen-
telor sociale ale unei societăţi mai dinamice, ţinând cont de complexitatea noi-
lor fenomene şi a transformărilor de neînchipuit devenite posibile prin tehnică. 
În centrul grijii pastorale a Bisericii se punea din ce în ce mai urgent problema 
muncitorească, adică problema exploatării muncitorilor, provocată de noua orga-
nizare industrială a muncii de tip capitalist, şi, nu mai puţin gravă, problema 
instrumentalizării ideologice, socialiste şi comuniste, a revendicărilor juste ale 
lumii muncii6.

4 D. sîrgHi, „Unele consideraţiuni privind problema iniţierii democraţiei creştine în 
Franţa”, Studia Universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria 
Ştiinţe umanistice, 10(40) (2010) 66.

5 consIlIul PontIFIcal PEntru DrEPtatE şI PacE, Compendiu de Doctrină Socială a Bise-
ricii, Sapientia, Iaşi 2007, 92.

6 consIlIul PontIFIcal PEntru DrEPtatE şI PacE, Compendiu de Doctrină Socială a Bise-
ricii, 224.
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Problema tot mai urgentă a condiţiilor de viaţă şi de muncă ale clasei 
proletar-muncitoreşti reprezenta 

marea urgenţă socială a epocii. (…) Industrializarea şi urbanizarea au trans-
format rapid viaţa a milioane de persoane, devenite muncitori şi locuitori ai 
oraşelor, abandonaţi substanţial legilor pieţei şi exigenţelor producţiei, necesi-
tăţilor proprietarilor şi preceptelor teoriilor economico-liberale7. 

Toate acestea supuneau atenţiei Bisericii noi problematici morale şi 
pastorale inerente situaţiilor sociale cu care practic ea nu s-a confruntat 
înainte şi, mai ales, niciodată cu probleme de o importanţă atât de mare8.

Enciclica Rerum novarum enumeră cauzele care provoacă răul social, 
exclude teoria socialismului ca remediu şi expune 

doctrina catolică despre muncă, despre dreptul la proprietate, despre princi-
piul colaborării opus luptei de clasă ca mijloc fundamental pentru schimbarea 
socială, despre drepturile celor slabi, despre demnitatea celor săraci şi despre 
obligaţiile celor bogaţi, despre perfectarea dreptăţii prin iubire, despre dreptul 
de a înfiinţa asociaţii profesionale9. 

Schimbarea determinată de procesul modernităţii ridica probleme refe-
ritoare la datorii sociale şi impunea necesitatea de a nu ignora conflictul 
obiectiv al raporturilor sociale. În consecinţă, Magisteriul Bisericii a sesizat 
problemele sociale legate de noile condiţii de muncă şi a intervenit pentru 
o conştientizare din partea creştinilor, astfel încât ei să-şi dea seama de 
gravitatea acestor probleme sociale pe care le ridica revoluţia industrială (con-
flictul dintre clasele sociale, condiţiile inumane de muncă ale muncitorilor).

Enciclica Rerum novarum a încheiat un secol care a văzut un efort deose-
bit, atât teoretic, cât şi practic, al socialilor catolici şi constituie un moment 
crucial important, recunoscut în unanimitate de istorici. Acest document 
reprezintă epilogul doctrinal şi sistematic al unui secol de studii, teorii, 
experienţe ale catolicilor în domeniul social: un secol caracterizat de valuri 
periodice de inovaţii tehnologice şi de procese dificile de adaptare a indivi-
zilor şi a mişcărilor sociale10.

7 s. picciareDDa, „La recezione internazionale del Pontificato di Leone XIII”, în S. picci-
areDDa – V.V. albErtI, Il mondo di Leone XIII. L’incontro della Chiesa con il XX secolo, Liberal 
edizioni, Roma 2006, 9-146, aici 71.

8 Cf. G. DElla balDa, Leone XIII. Il Papa, guardia inflessibile del passato, che ha accen-
nato l’avenire al mondo, Edizioni Graphe.it, Manocalzati 2010, 45.

9 congrEgaţIa PEntru EDucaţIE catolIcă, Orientamenti per lo studio e l’insegnamento 
della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale, 32, Tipografia Poliglotta 
Vaticana, Roma 1988, 24.

10 Cf. o. bazzIcchI, Cent’anni di Rerum Novarum (1891-1991), AVE, Roma 1991; cf. g. 
ManzonE, „La questione sociale nella Enciclica Rerum novarum”, Lateranum, LXXVI, Pon-
tificia Università Lateranense, Roma 2010 (2), 267-284, aici 273.
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Reprezentarea întregii societăţi civile ca pe o mare familie de tip patri-
arhal ne îndeamnă să ne gândim la o viziune paternalistă a autorităţii. 
Aceasta era considerată păstrătoarea unei angajări analoge celei a părinţi-
lor faţă de fiii lor. În acest fel, autoritatea era învestită cu o responsabilitate 
pur educativă faţă de popor. Statul este considerat o societate naturală, 
întrucât fiinţele umane sunt chemate, prin natura lor, să intre în societa-
tea socială şi politică pentru a realiza propriul lor bine11.

Magisteriul Bisericii s-a pronunţat întotdeauna în direcţia promovării 
solidarităţii umane: „Conciliul al II-lea din Vatican îşi îndreaptă acum fără 
şovăire cuvântul nu numai către fiii Bisericii şi către toţi cei care invocă 
numele lui Cristos, ci către toţi oamenii, dorind să expună tuturor în ce fel 
concepe prezenţa şi activitatea Bisericii în lumea contemporană”12. 

În virtutea unei înclinaţii a naturii umane, care se manifestă în tendinţe incon-
fundabile şi în aspiraţii care prevalează asupra tuturor favoritismelor naţiona-
liste şi rasiale, toate popoarele constituie o comunitate sau „familie de naţi-
uni”, care se fondează pe valori umane comune tuturor, este orânduită spre 
binele comun universal şi tinde să se structureze astfel încât să creeze supozi-
ţiile necesare şi instrumentele unei convieţuiri ordonate şi pacifice într-o soci-
etate de dimensiuni internaţionale13.

2. Existenţa şi funcţiile claselor sociale

Diferitele clase sociale îşi trag rădăcinile din natura umană: în conse-
cinţă, desfiinţarea disparităţilor sociale (dezideratul socialiştilor) este un 
lucru imposibil14. Dimpotrivă, natura umană a fost înzestrată cu diferenţe 

11 Prin această optică, Papa Pius al XI-lea va afirma corecta instanţă prin care capitalul 
şi munca nu se află în opoziţie unul faţă de celălalt şi că toate persoanele trebuie să lucreze 
împreună în mod armonios pentru a realiza binele comun. Tradiţionalismul catolic despre 
o societate civilă structurată în mod ierarhic şi organică explică rezistenţa Doctrinei sociale 
a Bisericii în a accepta democraţia şi libertăţile umane de bază: acestea erau prea individu-
aliste şi dăunătoare pentru societate. Viziunea organică asupra societăţii se referea la ordine, 
la cooperare şi la munca realizată împreună pentru binele comun, dar conflictul nu a fost 
negat în totalitate, aşa cum reiese din faptul că au fost acceptate legitima apărare, teoria 
războiului corect şi chiar omorârea unui tiran. Contactul cu societatea organică a fost modi-
ficat de-a lungul anilor, aşa cum este evident în recunoaşterea cea mai mare acordată demo-
craţiei, libertăţii, drepturilor umane. Dar emfaza despre persoanele chemate să trăiască 
într-o comunitate care caută binele comun ce decurge din binele indivizilor a continuat să 
fie o poziţie fundamentală în Doctrina socială a Bisericii (cf. c. curran, „A century of 
Catholic social teaching”, în Theology today, nr. 48, Princeton Theological Seminary, Prince-
ton 1991, 154-169); cf. g. ManzonE, La questione sociale nella Enciclica Rerum novarum, 270.

12 concIlIul al II-lEa DIn vatIcan, Constituţia pastorală Gaudium et spes, EV 1/1450, 4.
13 I. MărtIncă, Doctrina socială a Bisericii, I, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucu-

reşti 2006, 490.
14 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 9.
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necesare, variate şi profunde: de inteligenţă, talent, sănătate, forţă, ceea ce 
generează inegalitatea condiţiilor sociale. De altfel, această inegalitate şi 
varietatea aduc beneficii atât la nivel individual, cât şi social, deoarece 
desfăşurarea vieţii sociale necesită competenţe variate şi funcţii sociale 
diverse.

Contextul şi fondul Enciclicei Rerum novarum şi ale doctrinei sociale a 
Bisericii reprezintă acel proces de emancipare a vieţii sociale, plecând de la 
ideea unei ordini şi rânduieli stabile care avea în religie şi în Biserică fun-
damentele sale şi care atribuia fiecăreia, în mod ierarhic, drepturile-dato-
riile sale15. Prin această optică trebuie înţeles apelul enciclicei, referitor la 
obligaţiile reciproce dintre patroni şi muncitori.

Printre conceptele-cheie ale enciclicei sunt câteva esenţiale: împotriva 
tezelor colectiviste ale socialismului, există din partea Bisericii o apărare a 
dreptului proprietăţii private şi mai ales a drepturilor muncitorilor, pentru 
care este legitim dreptul de a ajunge la o condiţie demnă de viaţă prin efor-
tul propriilor activităţi, pe care ei însă trebuie să le îndeplinească în baza 
unui salariu just; apărarea dreptului şi a datoriei muncii în baza termeni-
lor de umanitate, egalitate şi dreptate socială, condamnând orice formă de 
persecuţie şi arbitraj din partea capitalismului; condamnarea luptelor de 
clasă şi dreptul de a constitui asociaţii muncitoreşti.

Cauzele conflictului celor două clase muncitori şi patroni sunt individu-
alizate astfel: 

Pentru că, suprimate în secolul trecut corporaţiile artelor şi meseriilor, fără să 
fie înfiinţat nimic în locul lor, în acelaşi timp în care instituţiile şi legile erau 
îndepărtate de spiritul creştin, s-a întâmplat că, puţin câte puţin, muncitorii 
au rămas singuri şi fără apărare în mâinile lacome ale patronilor şi ale unei 
necruţătoare concurenţe. 

Textul enciclicei afirmă că „o uzură devoratoare [şi] (…) monopolul asu-
pra producţiei şi al economiei [au dus la impunerea] (…) mulţimii infinite 
de proletari a unui regim servil”16.

Indicaţiile cuprinse în enciclică (reconstituirea „corporaţiilor artelor şi 
meseriilor”, recomandarea de a nu se înscrie în „societăţi periculoase pen-
tru religie”17) arată cât de clară este conştientizarea pericolelor pe care 
societatea industrială şi conflictuală le reprezintă pentru conştiinţa oame-
nilor, precum şi pentru condiţiile materiale de viaţă ale acestora. La rezol-
varea problematicii muncitoreşti pot să contribuie mult capitaliştii, dar şi 

15 Cf. v. PossEntI, Oltre l’illuminismo. Il messaggio sociale cristiano, Edizioni Paoline, 
Cinisello Balsamo 1992, 176.

16 lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum Novarum, 2.
17 lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 24.
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muncitorii înşişi, prin intermediul instituţiilor, care trebuie să aibă îndato-
rirea de a oferi ajutoarele oportune celor care au nevoie18. În faţa acestor 
pericole, se încearcă remedierea prin intermediul resurselor educaţiei şi al 
susţinerii unui ambient creştin, nefăcând însă o analiză şi o judecată a 
cauzelor materiale, precum şi a mecanismelor sociale care au legătură cu 
industrializarea.

În ceea ce priveşte munca (văzută ca motiv de conflict între diferitele 
clase sociale), enciclica face precizarea că iniţial omul şi-a asumat-o ca o 
alegere liberă şi plăcută; după căderea în păcat, munca a devenit o necesi-
tate impusă ca ispăşire şi însoţită de suferinţă. „Pentru că ai ascultat vorba 
femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: «Să nu mănânci!», 
blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în 
toate zilele vieţii tale!” (Gen 3, 17) Consecinţele grave ale păcatului origi-
nar sunt dureroase, dificil de suportat şi imposibil de evitat, oricât de multe 
eforturi ar investi oamenii. Astfel încât cei care promit săracilor o viaţă 
lipsită de suferinţe şi de griji, trăită într-o continuă odihnă şi bunăstare, 
nu fac decât să înşele popoarele, să le ofere iluzii care vor genera rele mai 
mari decât cele prezente19.

Referitor la rezolvarea problemei muncitoreşti, cea mai mare greşeală 
care se comite este aceea de a considera clasele sociale ca fiind adversare în 
mod natural, ca şi cum natura i-ar fi destinat pe bogaţi şi pe săraci să se 
lupte între ei, într-un duel implacabil20. Dimpotrivă, în mod similar coexis-
tenţei părţilor corpului uman (în ciuda diversităţii lor), care se dezvoltă în 
mod proporţional, tot astfel cele două clase sociale sunt destinate, în mod 
natural, să se armonizeze într-un echilibru perfect21. Această colaborare 
este impusă de necesităţile reciproce: capitalul are nevoie de muncă, iar 
munca nu poate fi realizată fără capital. Interdependenţa rodnică a clase-
lor sociale generează ordine şi frumuseţe, însă conflictul continuu produce 
confuzie şi lupte sociale violente.

Învăţăturile creştine ale Bisericii – păstrătoare şi interpret al adevăruri-
lor religioase – pot contribui la reconcilierea bogaţilor cu săracii, amintindu-le 
îndatoririle reciproce care derivă din respectarea dreptăţii sociale22. În tra-
tarea problemei conflictului dintre capital şi muncă, Papa Leon al XIII-lea 
a legat în mod decis şi indivizibil discursul despre muncă de discursul des-
pre stat văzut ca un corp social ai cărui muncitori, „nici mai mult, nici mai 
puţin decât bogaţii, sunt cetăţeni prin drept natural, membri reali şi 

18 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 50.
19 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 9.
20 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 9.
21 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 9.
22 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 9.
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evidenţi”23, şi în care „activitatea muncitorilor este aceea care produce bogă-
ţie, [aşadar] este drept ca guvernul să se intereseze de muncitor, făcând în 
aşa fel încât el să participe într-o oarecare măsură la acea bogăţie pe care 
el însuşi o produce”24.

Găsirea unui remediu problemei muncitoreşti presupune însă conlucra-
rea eficientă, cu măsură şi înţelepciune, a autorităţii publice, a conducăto-
rilor de state, a patronilor şi bogaţilor, precum şi a proletarilor înşişi, care 
sunt în mod direct interesaţi de găsirea unor soluţii.

3. Datoria de dreptate socială

Reamintind textul Genezei, Papa Leon afirma că munca rămâne legată 
de suferinţă şi de durere şi condamna utopiile care neagă această dură re-
alitate. Opunându-se teoriei luptei de clasă, papa a afirmat complementa-
ritatea capitalului şi muncii, fiecare având nevoie de celălalt. În continuare, 
a enunţat datoriile muncitorilor, care sunt acelea de a-şi realiza în mod 
corect munca, revendicările lor trebuind să evite violenţa. Reamintind învă-
ţătura Bisericii privind viaţa veşnică, Papa a afirmat că bogăţia nu trebuie 
să fie considerată decât pentru beneficiile utilizării sale. Căutarea vieţii 
veşnice şi a paradisului fiind prioritare pentru creştini, ea trece prin virtute 
şi suferinţă, după exemplul lui Cristos. Papa le-a amintit apoi celor bogaţi 
că ei au obligaţia să-i dea cont lui Dumnezeu, judecătorul lor, într-un mod 
foarte strict, de utilizarea resurselor primite.

Obligaţiile muncitorilor includ realizarea, în mod integral şi fidel, a 
muncii la care s-au angajat prin contract, în mod liber şi conform princi-
piului dreptăţii. De asemenea, muncitorul nu trebuie să-i producă prejudi-
cii patronului său, atât în ceea ce priveşte bunurile sale, cât şi persoana 
acestuia. În apărarea propriilor drepturi, muncitorul nu trebuie să recurgă 
la fapte violente sau la răzvrătire. Tot astfel, muncitorul trebuie să evite 
asocierea cu instigatori şi revoluţionari, care îi pot întreţine în mod dăună-
tor speranţe false sau exagerate25.

În ceea ce îi priveşte pe patroni, aceştia trebuie să respecte în muncitori 
demnitatea umană. Valorizând munca fizică şi considerând-o nobilă, Papa 
Leon a protestat la adresa celor care nu o apreciază decât în funcţie de 
puterea braţelor. Patronul are obligaţia de a se îngriji de interesele spiritu-
ale ale muncitorilor. În viziunea papei, în consecinţă, este interzis a impune 
lucrătorilor un efort care să le depăşească forţele, sau care să fie în dezacord 

23 lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 24.
24 lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 27; Cf. g. ManzonE, La questione sociale 

nella Enciclica Rerum novarum, 277.
25 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 10.
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cu vârsta sau sexul acestora. De asemenea, patronii au obligaţia să ofere 
salarii echitabile, susţinând chiar că ar fi o crimă strigătoare la cer aceea 
de a înşela muncitorii asupra preţului muncii proprii. Obligaţiile patroni-
lor şi ale angajatorilor presupun a nu trata muncitorul ca un sclav, ci a-i 
respecta demnitatea persoanei, înnobilată şi de cea de creştin.

În filozofia creştină, munca nu îl degradează pe om, ci îi conferă onoare, 
deoarece îi furnizează mijloacele oneste de a se întreţine. Ceea ce este cu 
adevărat nedemn şi inuman este a abuza de un om, considerându-l un sim-
plu mijloc de câştig. Creştinismul cere să se ţină cont de interesele spiritu-
ale ale muncitorului, de binele său sufletesc. În acest sens, patronii au 
obligaţia de a-i acorda muncitorului timpul suficient îndeplinirii îndatori-
rilor religioase, să nu îl expună tentaţiilor, pericolelor de scandal şi de nechib-
zuinţă, să nu-l înstrăineze de familie.

Îndatorirea principală a unui patron este aceea de a plăti fiecăruia sala-
riul just. Deşi există circumstanţe variate care influenţează aprecierea 
corectă a unui salariu, Enciclica Rerum novarum reaminteşte faptul că 
atât legile umane, cât şi legile divine condamnă exploatarea celor nevoiaşi 
şi nefericiţi, precum şi obţinerea de profituri pe baza sărăciei aproapelui. A 
nu plăti muncitorilor salariul cuvenit este o crimă strigătoare la cer: „Iată, 
plata pe care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voas-
tre strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului 
oştirilor” (Iac 5,4). Acest fragment din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 
nu este un caz izolat în Sfânta Scriptură şi se sprijină pe o întreagă tradiţie 
preluată de la evrei: 

Să nu nedreptăţeşti pe aproapele şi să nu-l jefuieşti. Plata muncitorului să nu 
rămână la tine până a doua zi (Lev 19,13). Să nu nedreptăţeşti pe cel ce mun-
ceşte cu plată, pe sărac şi pe cel lipsit dintre fraţii tăi sau dintre străinii care 
sunt în pământul tău şi în cetăţile tale. Ci să dai plata în aceeaşi zi şi să nu 
apună soarele înainte de aceasta, că el este sărac şi sufletul lui aşteaptă această 
plată; ca să nu strige el asupra ta către Domnul şi să nu ai păcat (Dt 24,14-15). 
Vai de cel care îşi zideşte casa din nedreptate şi îşi face încăperi din fărădelegi, 
care sileşte pe aproapele său să-i lucreze degeaba şi nu-i dă plata lui şi care zice: 
„Am să-mi fac casă mare şi odăi încăpătoare, am să fac ferestre, am să le căp-
tuşesc cu cedru şi am să le vopsesc cu roşu!” Ai ajuns tu oare rege ca să te 
făleşti cu palate clădite din lemn de cedru? Tatăl tău n-a mâncat oare şi n-a 
băut? Israel a făcut judecată şi dreptate şi de aceea i-a fost bine. El a judecat 
pricina săracului şi a nenorocitului şi de aceea i-a fost bine. Oare nu aceasta 
înseamnă a mă cunoaşte pe mine? – zice Domnul. Inima ta însă şi ochii tăi 
caută numai la lucrul tău şi la vărsarea sângelui nevinovat; caută să facă numai 
împilare şi silnicie (Ier 22,13-17).
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Cu privire la valoarea salariului, Papa Leon a afirmat că acesta nu valo-
rează doar voinţa declarată a muncitorului în contract (aspectul legat de 
caracterul personal al muncii), ci şi necesitatea obiectivă a muncitorului şi 
a familiei sale. Atunci când Suveranul Pontif a subliniat caracterul necesar 
al muncii, se opune doctrinei liberale a salariilor, determinată în mod exclu-
siv de legea cererii şi ofertei (valoarea muncii era un răspuns al condiţiilor 
în funcţie de care se stabilea contractul: era marfă supusă tranzacţiei). 
Pontiful a afirmat, în schimb, că nu există egalitate între plată şi muncă: 
activitatea umană de lucru nu poate fi cuprinsă în logica pieţei şi a schim-
bului. Valoarea muncii trebuie să fie determinată, în afară de piaţă, de alţi 
factori care nu depind de contract, cum ar fi legea civilă, sindicatele şi legea 
naturală. Aşadar, piaţa nu este criteriul suprem pentru a regulariza rapor-
turile de muncă26.

În determinarea retribuţiei muncii trebuie să se ţină cont de exigenţele 
dreptului natural27. Dacă se acţionează în mod diferit, se încalcă dreptatea 
socială. Criteriul de valoare al demnităţii tuturor persoanelor cere un stan-
dard etic de bază antecedent fiecărui contract. Asupra acestui punct, dife-
renţa dintre Rerum novarum şi teoria economistă clasică, şi apoi neoclasică, 
este netă: de fapt, şi tradiţia clasică, şi cea neoclasică au încredere în piaţă, 
care va genera salarii capabile să promoveze scopul lor ultim (producţia pen-
tru clasici şi consumul utilităţilor pentru neoclasici). Nu este surprinsă 
ideea că piaţa poate produce salarii de mizerie care ameninţă producţia şi 
consumul. Aceasta este realitatea care a provocat intervenţia statului pe 
piaţă pentru a contribui la o mai mare dreptate în acordarea salariilor28.

Riscul este însă de a vedea munca umană doar în sensul termenilor de 
pasivitate şi suportare, şi nu în sensul termenilor de pozitivism, angajare, 
creativitate, autorealizare. Mai mult, există riscul de a detaşa prea mult 
afirmaţia teoretică a demnităţii muncitorului de exigenţa şi angajarea pen-
tru schimbarea structurilor socio-economice care, de fapt, oprimă această 
demnitate, prin faptul că nu sesizează suficient legătura dintre lumea inte-
rioară şi structurile externe şi se limitează astfel la un discurs exclusiv 
spiritualist, pe de o parte, şi materialist, pe de altă parte, separând opera 
muncii de persoană. Papa Leon a pus bazele angajării pentru realizarea 
drepturilor muncitorilor: un salariu care să garanteze viaţa demnă şi liber-
tatea, odihnă suficientă şi pentru aspiraţiile spiritului, libertatea de asoci-
aţionism sindical, participarea la bunăstarea comună a societăţii29. Tot 

26 Cf. g. ManzonE, Invito alla Dottrina sociale della Chiesa, Borla Edizioni, Roma 2004, 
128; cf. g. ManzonE, La questione sociale nella Enciclica Rerum novarum, 276.

27 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 17.
28 Cf. g. ManzonE, La questione sociale nella Enciclica Rerum novarum, 276.
29 Cf. g. ManzonE, La questione sociale nella Enciclica Rerum novarum, 278-279.
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astfel, bogaţii trebuie să interzică orice violenţă, fraudă sau manipulare 
care ar putea păgubi economiile făcute de cel sărac, cu atât mai mult cu cât 
acesta este incapabil de a se apăra. Respectarea acestor îndatoriri ar fi sufi-
cientă pentru atenuarea luptelor de clasă30.

4. Datoria carităţii

Biserica încurajează colaborarea claselor sociale, în termenii unei relaţii 
de prietenie socială31. Acest lucru ar putea fi realizat doar adoptând o per-
spectivă mai amplă asupra realităţilor terestre. Nu sunt posibile o înţelegere 
şi o apreciere justă a valorii vieţii pământeşti, dacă nu este considerată în 
mod real viaţa eternă. Excluderea vieţii veşnice anulează orice noţiune de 
bine moral şi întreaga creaţie devine un mister de nepătruns32. Adevărata 
viaţă a omului este în lumea de dincolo. Dumnezeu nu ne-a creat pentru 
lumea aceasta trecătoare şi fragilă, ci pentru bunurile cereşti şi eterne, şi 
ne-a dat pământul ca loc de exil, nu ca destinaţie finală. Ceea ce contează 
pentru dobândirea fericirii eterne nu constă în deţinerea sau absenţa bunu-
rilor pământeşti, ci în justa sau injusta utilizare a acestora. Încercările 
vieţii, acceptate pentru şi alături de Cristos în suferinţă, pot să ne dobân-
dească virtuţi şi merite. „Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el, vom şi 
domni împreună cu el. Dacă îl renegăm, şi el ne va renega” (2Tim 2,12). 
Luând asupra sa greutatea crucii, Isus ne-a făcut suferinţa mai uşor de 
suportat şi a înzestrat-o cu harul său şi cu promisiunea unei recompense: 
„Căci necazul nostru de acum, uşor şi trecător, ne aduce nouă, mai presus 
de orice măsură, slavă veşnică covârşitoare” (2Cor 4,17).

Bogaţii acestei lumi sunt avertizaţi că bogăţiile acestei lumi nu numai 
că nu sunt în măsură să îi elibereze de durere, ci reprezintă mai ales un 
obstacol pentru dobândirea fericirii veşnice33. „Atunci Isus le-a spus disci-
polilor săi: «Adevăr vă spun: greu va intra un bogat în împărăţia cerurilor. 
Din nou vă spun: mai uşor este ca o cămilă să treacă prin urechea acului, 
decât ca un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu»” (Mt 19,23-24). 
Bogaţii trebuie să se teamă de cuvintele lui Isus, deoarece va veni o zi în 
care vor da socoteală de modul în care şi-au folosit averile: „Dar, vai vouă, 
bogaţilor, pentru că vă primiţi mângâierea. Vai vouă, celor care sunteţi 
sătui acum, căci veţi suferi de foame. Vai vouă, celor care râdeţi acum, căci 
veţi boci şi veţi lăcrima” (Lc 6,24-25).

30 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 10.
31 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum,11.
32 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 11.
33 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 11.
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Referitor la folosirea bogăţiilor34, Doctrina socială a Bisericii face dis-
tincţia dintre justa posesie a bogăţiilor şi folosirea lor legitimă. În ceea ce 
priveşte posesia bunurilor, dreptul la proprietate privată este un drept natu-
ral, iar exercitarea acestui drept este, mai ales în viaţa socială, nu numai 
un lucru permis, ci chiar absolut necesar35.

Folosirea legitimă a bunurilor prevede ca omul să nu posede bunurile 
externe ca fiind proprii, ci comune, astfel încât să le poată împărţi cu uşu-
rinţă celor care au nevoie36. În caz de extremă necesitate, a-l sprijini pe cel 
nevoiaş este o datorie impusă de dreptate. Dacă sunt satisfăcute nevoile 
proprii şi cele ale familiei, a oferi celor nevoiaşi ceea ne prisoseşte este un 
fapt nu de dreptate, ci de caritate, ce nu poate fi solicitat pe cale juridică. 

Celor bogaţi în veacul de acum, porunceşte-le să nu se semeţească, nici să-şi 
pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, care ne dă 
cu belşug toate, spre îndulcirea noastră, / Să facă ce e bine, să se înavuţească în 
fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, /Agonisindu-şi lor bună temelie 
în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viaţa veşnică (1Tim 6,17-19). 
De aceea, daţi de pomană cele din interior şi, iată, toate vor fi curate pentru voi 
(Lc 11,41).

Caritatea creştină, deşi nu este reglementată de legislaţia umană, intră 
sub incidenţa legii şi a judecăţii lui Cristos, care ne-a insuflat generozitatea 
de a oferi: „În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând 
astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele 
Domnului Isus, care însuşi a zis: «Este mai ferice să dai decât să primeşti»” 
(Fap 20,35). Cristos ne va judeca pentru caritatea pe care am manifestat-o 
sau pe care am refuzat-o celor aflaţi în nevoi: „Iar regele le va spune: «Ade-
văr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi 
făcut»” (Mt 25,40).

În concluzie, se poate afirma că oricine a primit de la Dumnezeu mai 
multe bunuri materiale sau spirituale, le-a primit cu scopul de a le folosi 
pentru propria perfecţionare, dar în acelaşi timp ca ministru al Providen-
ţei divine, în ajutorul aproapelui37.

Enciclica Rerum novarum face precizări referitoare la datoriile celor 
săraci şi ale muncitorilor38. Biserica ne învaţă că în faţa lui Dumnezeu nu 
sunt ruşinoase nici sărăcia, nici necesitatea de a trăi din muncă. De altfel, 
Isus Cristos a confirmat acest adevăr prin însuşi exemplul său: fiind bogat, 
s-a făcut sărac (cf. 2Cor, 8, 9); fiind Dumnezeu, a vrut să fie considerat fiul 

34 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 12.
35 cf. toMa DE aquIno, Sum. Theol.,II-II, q.66 a.2.
36 cf. toMa DE aquIno, Sum. Theol.,II-II, q.66 a.2.
37 cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 12.
38 cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 13.
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unui tâmplar (cf. Mc 6,3); de asemenea, cea mai mare parte a vieţii sale şi-a 
petrecut-o muncind. Pornind de la acest exemplu, se poate uşor deduce 
faptul că adevărata demnitate şi măreţia omului provin din practicarea 
virtuţilor. Acestea pot fi practicate în aceeaşi măsură şi de către cei mari, 
dar şi de cei mici, de către cei bogaţi, precum şi de către cei săraci sau pro-
letari. Răsplata fericirii veşnice este rezervată faptelor de virtute, indife-
rent de cine le înfăptuieşte.

Din cuvintele Sfintei Scripturi se observă faptul că Dumnezeu are o pre-
dilecţie specială faţă de cei năpăstuiţi: Isus îi numeşte fericiţi pe cei săraci 
(cf. Mt 5,3) şi îi invită la sine pe cei copleşiţi de încercări (cf. Mt 11,28). 
Aceste adevăruri diminuează orgoliul celor bogaţi şi îi încurajează în încer-
cări pe cei oprimaţi, insuflând mărinimie şi modestie în inimile tuturor. 
Astfel sunt reduse distanţele şi se reuşeşte chiar o colaborare între diver-
sele clase sociale.

Enciclica Rerum novarum nu poate fi considerată un manifest părtini-
tor, prin principiile expuse, pentru că, stabilindu-se ca un arbitru super 
partes, Papa Leon nu a uitat să recheme ambele clase la respectarea pro-
priilor drepturi şi, mai ales, datorii: muncitorilor le-a amintit obligaţia de 
a presta munca ce le era încredinţată în schimbul unei juste compensaţii, 
în timp ce patronilor le-a adresat de asemenea avertismentul de a respecta 
în persoana muncitorului demnitatea persoanei umane şi de a-l retribui în 
raport cu adevăratele nevoi ale statutului său şi ale muncii prestate.

5. Spiritul de solidaritate şi fraternitate creştină

Deoarece pe faţa fiecărui om străluceşte ceva din gloria lui Dumnezeu, 
demnitatea fiecărui om în faţa lui Dumnezeu constituie fundamentul dem-
nităţii omului în faţa celorlalţi oameni39. Mai mult, aceasta este fundamen-
tul ultim al egalităţii şi al fraternităţii radicale dintre oameni, indiferent de 
rasă, naţiune, sexul, originea, cultura sau clasa lor socială. Numai recunoaş-
terea demnităţii umane poate face posibilă creşterea comună şi personală 
a tuturor (cf. Gen 2,1-9). Unei egalităţi a recunoaşterii demnităţii fiecărui 
om şi a fiecărui popor trebuie să-i corespundă conştiinţa că demnitatea 
umană va putea fi apărată şi întărită numai în forma comunitară, din par-
tea întregii omeniri40.

Diversele clase sociale, supunându-se legilor evanghelice, nu vor fi legate 
doar de o simplă prietenie, ci vor experimenta o profundă iubire fraternă41, 

39 Cf. concIlIul al II-lEa DIn vatIcan, Constituţia pastorală Gaudium et spes, 29.
40 Cf. consIlIul PontIFIcal PEntru DrEPtatE şI PacE, Compendiu de Doctrină Socială a 

Bisericii, 145.
41 cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 14.



91

ce este fundamentată pe faptul că toţi oamenii provin de la Dumnezeu, 
Tatăl comun. În acelaşi timp, toţi oamenii tind către Dumnezeu, ca ţel 
suprem, deoarece doar în El există fericirea adevărată şi absolută. Fiind 
răscumpăraţi de către Cristos, toţi oamenii şi-au redobândit demnitatea de 
fii ai lui Dumnezeu, uniţi printr-o profundă legătură de fraternitate, dar şi 
demnitatea de fraţi ai lui Isus, „primul născut între mulţi fraţi” (Rom 8,29). 
Astfel, toate bunurile naturii şi toate comorile harului aparţin întregului 
neam omenesc: „Dacă sunteţi fii, sunteţi de asemenea moştenitori: moşte-
nitori ai lui Dumnezeu, co-moştenitori ai lui Isus Cristos” (Rom 8,17).

Fraternitatea creştină este şi consecinţa firească a faptului că toate bunu-
rile materiale reprezintă un patrimoniu comun al umanităţii. Omul „a fost 
rânduit domn peste toate făpturile pământului, pentru a le stăpâni şi a le 
folosi, slăvindu-l pe Dumnezeu. Ce este omul, de îţi aminteşti de el, sau fiul 
omului, de îi porţi de grijă? L-ai făcut cu puţin mai prejos decât îngerii, cu 
mărire şi cu cinste l-ai încununat şi l-ai rânduit peste lucrarea mâinilor 
tale. Toate le-ai aşezat sub picioarele lui”42. Dacă idealul evanghelic al fra-
ternităţii creştine ar fi considerat important în lume, ar înceta toate neîn-
ţelegerile şi ar fi instaurată pacea43.

Concluzii

În noul context social, politic şi cultural creat de revoluţia industrială, 
Biserica a recunoscut necesitatea de a interveni într-un mod nou: res novae 
pe care le aduceau respectivele evenimente constituiau o provocare pentru 
învăţătura sa, deoarece impuneau un nou discernământ al situaţiei, pre-
cum şi o ocazie pentru o grijă pastorală deosebită faţă de oameni. Ca răs-
puns la problema socială, Papa Leon al XIII-lea a promulgat prima enciclică 
socială – Rerum novarum –, document în care a analizat problema munci-
torească în toate aspectele sale sociale şi politice, pentru ca, astfel, să poată 
fi evaluată adecvat în lumina principiilor doctrinare bazate pe revelaţie, pe 
lege şi pe morala naturală. Enciclica Rerum novarum a reprezentat înce-
putul oficial al doctrinei sociale a Bisericii, deoarece a pus pentru prima 
oară în lumină termenii fundamentali ai noii civilizaţii – societatea indus-
trială –, având în acelaşi timp meritul de a aduce în conştiinţa comunitară 
a Bisericii situaţia conflictuală a noului context social şi încercarea de a 
oferi soluţii eficiente în mod sistematic.

42 concIlIul al II-lEa DIn vatIcan, Constituţia pastorală Gaudium et spes, 12.
43 Cf. lEon al XIII-lEa, Enciclica Rerum novarum, 14.
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CRISTOLOGIA ŞI SOTERIOLOGIA GNOSTICĂ ANTICĂ

Pr. Petru CIOBANU

Riassunto: La nascita et lo sviluppo del discorso cristologico e soteriologico 
nei primi secoli dell’era cristiana è avvenuto nel contesto della lotta della Chiesa 
contro le eresie, perché la maggior parte di esse attentavano all’identità e mis-
sione di Gesù Cristo. Già nel Nuovo Testamento troviamo accuse contro coloro 
che dubitavano della divinità e della missione redentrice di Gesù di Nazareth 
“che Dio ha costituito Signore e Cristo” (At 2,36).
Un pericolo maggiore in questo senso è stato rappresentato dallo gnosticismo 
con le sue numerose ramificazioni e il suo sistema dottrinale molto complesso. 
Simile ad un drago con molte teste, questo sistema eretico è diventato il bersa-
glio degli autori ispirati dei libri del Nuovo Testamento ed, in seguito, dei padri 
della Chiesa. Motivo? Perché distruggevano il nucleo della fede cristiana – la 
morte e la risurrezione di Cristo.
Nel presente articolo ci siamo proposti di presentare l’identità e la missione di 
Gesù Cristo in un certo numero di eresie gnostiche antiche. Abbiamo usato 
principalmente le informazioni offerte dal più grande eresiologo della Chiesa 
primaria – san Ireneo da Lione, ma abbiamo fatto ricorso anche, dove è stato 
possibile, alle fonti gnostiche, per poter presentare la cristologia e la soteriolo-
gia del pensiero gnostico così come viene esposto in questi libri.

Parole chiave: gnosticismo, Simone il Mago, Cerint, sette, Ireneo da Lione, 
marcionismo, cristologia, soteriologia.

Introducere

Apariţia şi dezvoltarea discursului cristologic şi soteriologic în primele 
secole creştine au avut loc pe fundalul luptei duse de Biserică împotriva ere-
ziilor, dintre care majoritatea atentau la identitatea şi misiunea lui Isus. 

Chiar din paginile Noului Testament suntem martorii unei astfel de 
lupte, autorii cărţilor din această secţiune a Bibliei lansând atacuri, uneori 
destul de dure, împotriva acelora care încercau să pună la îndoială divini-
tatea sau misiunea răscumpărătoare a lui Isus din Nazaret, pe care „Dum-
nezeu l-a făcut Domn şi Cristos” (Fap 2,36).

Cel mai mare pericol în această direcţie l-a reprezentat gnosticismul, cu 
multiplele sale ramificaţii şi sistemul său doctrinar destul de încâlcit. Acest 
sistem eretic a fost ţinta împotriva căruia s-au pronunţat autorii inspiraţi ai 
cărţilor Noului Testament, iar după ei şi părinţii Bisericii. Motivul? Era pus 
în discuţie însuşi nucleul credinţei creştine – moartea şi învierea lui Cristos.
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1. Originile gnosticismului

Originile gnosticismului trebuie căutate în timpurile precreştine. Înce-
pând cu cuceririle lui Alexandru Macedon (336-323 î.C.), care au inaugurat 
perioada elenistă, s-a creat un curios amestec între religiile orientale şi filo-
zofia greacă, acest amestec primind numele de „gnosticism”. Acesta a moş-
tenit de la religiile orientale credinţa într-un dualism absolut dintre Dum-
nezeu şi lume, dintre trup şi suflet, precum şi teoria originii binelui şi 
răului, care provin din două principii fundamental diferite, şi aşteptarea 
mântuirii şi a nemuririi. Din filozofia greacă a preluat elementele specula-
tive. Din neoplatonism a împrumutat speculaţiile cu privire la mediatorii 
dintre Dumnezeu şi lume. Din neopitagorism a luat misticismul natura-
list, iar neostoicismul i-a furnizat concepţiile de valoare a individului şi 
sensul obligaţiei morale1.

Când creştinismul a pătruns în marile centre urbane din Orient, gnosti-
cismului precreştin i s-au adăugat unele învăţături creştine. Astfel, spre 
deosebire de gnosticismul precreştin, în care e absentă persoana lui Cristos, 
în gnosticismul creştin, afirmaţia unicului şi adevăratului Dumnezeu, Tatăl 
lui Isus Cristos Mântuitorul, devine una dintre învăţăturile fundamentale2.

Wilhelm Bousset vede originea gnosticismului în vechi surse babiloniene, 
declarând că „este, înainte de toate, o mişcare precreştină cu propriile sale 
rădăcini. Prin urmare, el trebuie înţeles în proprii săi termeni, şi nu ca o 
mlădiţă sau un produs al religiei creştine”3.

Conform lui Eduard Lohse, gnosticismul a apărut ca o adunătură de 
grupuri eretice care, din cauza ereziei, a trebuit separată şi îndepărtată 
din Marea Biserică. El a apărut prin încorporarea influenţelor dintr-o varie-
tate de mişcări religioase şi intelectuale, care s-au răspândit înainte şi o 
dată cu creştinismul primar, şi apoi, în diferite moduri, s-a combinat cu ele-
mente creştine, pentru a forma un număr mare de comunităţi gnostice creş-
tine. Diferitele influenţe au putut fi combinate doar pentru că aveau o viziune 
comună care încerca să ofere o interpretare a lumii şi a omului. Elementul 
fundamental al dualismului care străbate toate concepţiile şi declaraţiile 
grupurilor gnostice indică, într-adevăr, înrudirea cu perspectiva iraniană4.

1 Johannes quastEn, Patrology, I. The Beginnings of Patristic Literature, Spectrum Publi-
shers, Utrecht 1963; trad. it., Patrologia, I. Fino al Concilio di Nicea, Marietti, Casale 
Monferrato 1980, 224-225.

2 Cf. Johannes quastEn, Patrologia, I, 225-226.
3 Wilhelm boussEt, Kyrios Christos. Geschichte des Christusglaubens von den Anfangen 

des Christentums bis Irenaeus, Göttingen 1913, citat în Imnuri gnostice, Herald, Bucureşti 
2010, 5.

4 Cf. Eduard lohsE, Umwelt des Neuen Testaments, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 1983; trad. rom., Mediul Noului Testament, Sapientia, Iaşi 2010, 333-335.
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Chiar dacă activitatea ştiinţifică s-a axat pe explicarea originilor gnosti-
cismului, încă nu s-a ajuns la concluzii definitive asupra tuturor aspectelor 
legate de apariţia acestei mişcări. Astăzi, în orice caz, este, în general, recu-
noscut faptul că gnosticismul este de origine precreştină, că a existat con-
comitent cu creştinismul ca o mişcare de amploare şi că a fost confundat 
adesea cu creştinismul5.

2. Natura gnosticismului

De-a lungul cercetării istorice a gnosticismului s-au emis mai multe ipo-
teze cu privire la natura acestui sistem de erezii. 

Prin „gnoză” se înţelege, în general, o formă de cunoaştere religioasă 
care poate aduce singură mântuirea, pentru că are propria valoare şi pro-
priul fundament. Este, prin urmare, cunoaştere totală, care transcende 
dihotomia subiect-obiect şi orice altă dihotomie, pentru că este cunoaştere 
a absolutului6.

Veacuri de-a rândul, cercetătorii au avut cunoştinţe despre gnosticism 
în principal din expunerile lui Irineu de Lyon, din lucrarea în cinci cărţi 
Despre respingerea şi combaterea gnozei cu titlu mincinos. Au mai fost şi 
alţi părinţi şi scriitori ai Bisericii care au demascat gnosticismul, precum 
Epifaniu de Salamina, cu lucrările Panarion şi Ancoratus, dar numeroase 
dintre afirmaţiile lor par să-şi aibă originea în concepţiile lui Irineu7.

Mult timp cercetătorii au privit gnosticismul ca pe un fenomen intracreş-
tin care a apărut ca urmare a întâlnirii creştinismului timpuriu cu lumea 
elenistă şi ca pe un element ce aparţine istoriei sectelor creştine. Această 
imagine s-a schimbat, în orice caz, atunci când privirile au fost îndreptate 
spre începuturile Bisericii creştine din perspectiva istoriei religiilor. Astfel, 
a devenit evident faptul că gnosticismul nu era în niciun caz un element 
derivat doar din cadrul Bisericii primare; mai degrabă, era o mişcare cu 
multe ramificaţii în lumea elenistă, care încorporase influenţe dintr-o varie-
tate de mişcări religioase şi intelectuale8.

Forme gnostice de cunoaştere izbăvitoare sunt prezente în numeroase 
tradiţii religioase, teiste şi nonteiste: de la hinduism, cu dialectica sa între 
principiul ontologic individual şi principiul ontologic general, până la budismul 

5 Cf. Eduard lohsE, Mediul Noului Testament, 335.
6 Cf. Giovanni FIloraMo, ed., Storia delle religioni, III, Religioni dualiste. Islam, Laterza 

& Figli S.p.a., Roma – Bari 1995; trad. rom., Istoria religiilor, III, Religiile dualiste. Isla-
mul, Polirom, Iaşi 2009, 7.

7 Cf. Bart D. eHrman, The Lost Gospel of Judas Iscariot: A New Look at Betrayer and 
Betrayed, Oxford University Press, Oxford 2006; trad. rom., Evanghelia pierdută a lui Iuda: 
Despre trădător şi trădare dintr-o nouă perspectivă, Humanitas, Bucureşti 2009, 106-107.

8 Eduard lohsE, Mediul Noului Testament, 333.
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hīnayāna; de la cabala ebraică până la formele gnostice prezente în anumite 
tradiţii ezoterice islamice. Aşadar, gnosticismul este cel care, în virtutea 
unei iluminări sau a unei revelaţii, e capabil să depăşească pentru totdeauna 
sfâşierile actuale şi să restabilească astfel identitatea originară9.

În timpurile moderne, cercetătorii au aflat mai multe despre gnosticism 
din alte surse, precum descoperirile de la Nag Hammadi10, care ne-au pus 
la dispoziţie informaţii de primă mână legate de credinţele şi concepţiile 
gnosticilor. Este vorba, printre altele, despre lucrări scrise de gnostici pen-
tru gnostici, care înfăţişează propriile lor viziuni11.

După Hubert Jedin, gnosticismul reprezintă un „sincretism religios al 
Antichităţii târzii, care, pe baza unui dualism oriental, pune împreună 
concepţiile religioase ale iudaismului tardiv şi unele elemente denaturate 
ale revelaţiei creştine”12. După Jean Daniélou, gnosticismul reprezintă 
una dintre formele gnozei, care, la modul general, desemnează curentul 
apocaliptic evreu şi iudeo-creştin şi nu se identifică cu tendinţele dualiste 
prezentate de unele curente evreieşti, fiind legat de influenţe iraniene13. 
Pentru Z. Pâclişanu, gnosticismul nu era propriu-zis o erezie, ci un curent 
sau o tendinţă filozofico-religioasă din care s-au născut şi unele erezii14. 
Plecând de la concepţia părinţilor Bisericii, Julien Ries a definit gnosticis-
mul „o dublură a creştinismului, o dezvoltare a creştinismului însuşi”15. 
Hans Jonas defineşte gnosticismul ca fiind o religie caracterizată prin du-
alism anticosmic şi antisomatic, printr-o geneză transcendentală a lumii şi 
a omului16. A. Harnack definea gnosticismul drept o „elenizare radicală şi 

9 Cf. Giovanni FIloraMo, ed., Istoria religiilor, III, 7-8.
10 În anul 1945, la Nag Hammadi, într-una dintre peşteri, un ţăran a făcut o descoperire 

arheologică extraordinară. Aici, în Egiptul superior, a descoperit 52 de texte care includ 
aşa-numitele „Evanghelii secrete”, poeme şi mituri atribuind lui Isus ziceri şi credinţe care 
sunt foarte diferite de cele din Noul Testament. Manuscrisele de la Nag Hammadi conţin o 
varietate de texte, de la evanghelii secrete, poeme şi descrieri cvasi-filozofice ale originii 
Universului până la mituri, magie şi instrucţiuni rituale. 

11 Cf. Bart D. eHrman, Evanghelia pierdută a lui Iuda, 107.
12 Hubert JeDin, ed., Handbuch der Kirchengeschichte, I. Von der Urgemeinde zur 

frühchristlichen Grosskirche, Freiburg im Breisgau 1962; trad. it., Storia della Chiesa, I. 
Le origini, Jaka Book, Milano 1980, 239.

13 Jean DanIélou, L’Église des apôtres, Seuil, Paris 1970; trad. rom., Biserica primară. 
De la origini până la sfârşitul secolului al treilea, Herald, Bucureşti 2008, 72.

14 Cf. Zenovie PâclIşanu, Istoria creştinismului antic, Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş 
2009, 171.

15 Julien ries, „Gnosticisme (Les recherches sur le)”, în Dictionnaire des Religions, ed. 
P. PouParD, Presses Universitaires de France, Paris 19842, 651-658, citat în Nelu zugravu, 
Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos în mileniul I, Presa Bună, Iaşi 1999, 21-22.

16 Ioan Petru cuLianu, Les gnoses dualiste d’Occident. Histoire et mythes, Plon, Paris 
1990; trad. rom., Gnozele dualiste ale Occidentului. Istorie şi mituri, Polirom, Iaşi 2002, 72.
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timpurie a creştinismului, cu respingerea Vechiului Testament”17. După 
savantul german Hans Lietzmann, „gnoza este o întoarcere către originile 
sale orientale, o reorientalizare la fel de extremă a creştinismului”18, în 
timp ce F. Carcione priveşte gnosticismul drept o mişcare eterogenă filozo-
fico-religioasă19.

Conform lui Francis C. Burkitt, în ultimii ani există tendinţa de a con-
sidera gnoza ca pe un fel de filozofie provenită din Orient, din acel Răsărit 
care nu a fost influenţat de gândirea şi limpezimea greacă decât la un nivel 
superficial, o filozofie care se crede că a existat în părţile de Răsărit ale 
Imperiului Roman în timpul secolelor care au urmat lui Alexandru cel 
Mare şi, în special, în perioada primelor două secole ale erei creştine. Cu 
toate acestea, Burkitt este de părere că, pentru a înţelege mai bine gnosti-
cismul, este necesar ca acesta să fie considerat ca un sistem creştin, chiar 
dacă, după părerea autorului, acest fapt ar suna aberant. Factorul deter-
minant, consideră el, care a dus la descoperirea diverselor sisteme gnostice 
a fost ceva inerent creştinismului şi primilor creştini20.

Pentru Jean Vernette, gnosticismul este religia interiorului, a cunoaşte-
rii, a propriei experienţe:

Gnosticismul dintotdeauna este în căutarea unui răspuns care nu lasă vreun 
loc incertitudinii. Este imposibil pentru el să se limiteze doar la cuvântul cuiva. 
Singură experienţa personală contează, cea care produce o iluminare interioară, 
ceea ce îl va face să spună: „Acum eu ştiu”, şi nu: „Eu cred”. Gnoza face apel la 
interioritatea fiecăruia21.

În accepţiunea sa cea mai largă, gnosticismul se referă la un număr de 
grupări religioase din perioada de început a creştinismului, care puneau 
accentul pe importanţa cunoaşterii ezoterice în salvarea de primejdiile 
acestei lumi concrete. Gnosticii ar fi cei care cunosc adevărul ce-i poate 
elibera din această lume a materiei, lume creată nu de un adevărat Dum-
nezeu, ci de nişte zeităţi de rang mai mic, inferioare şi adesea neştiutoare, 

17 Adolf Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, I, Tübingen 1886, citat în Imnuri 
gnostice, Herald, Bucureşti 2010, 5.

18 Hans lIEtzMann, Geschichte des Alten Kirche, I. Die Anfänge, Berlin 1932, citat în 
Imnuri gnostice, 5.

19 Filippo carcIonE, Le eresie. Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, Paoline, Cini-
sello Balsamo 1992, 35.

20 Francis C. burkItt, Church and Gnosis: A Study of Christian Thought and Specula-
tion in the Second Century, Cambridge University Press, Cambridge 1932; trad. rom., Bise-
rica şi gnoza. Un studiu asupra gândirii şi speculaţiilor creştine din secolul al doilea, Herald, 
Bucureşti 2008, 21.

21 Jean Vernette, „Gnosticismul”, în Patrick sbalchIEro, Dictionnaire des miracles et de 
l’extraordinaire chrétiens, Librairie Arthème Fayard, Paris 2002; trad. rom., Dicţionar al 
miracolelor şi al extraordinarului creştin, Sapientia, Iaşi 2010, 393.
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care au conceput-o ca pe o capcană a elementului divin. Religiile gnostice 
arată că unii dintre noi avem o fărâmă din divinitate în interior, o scânteie 
tânjind să scape din temniţa trupului nostru. Ele ne pun la dispoziţie acea 
cunoaştere ezoterică ce ne permite să transcendem trupul muritor, mate-
rial, pentru a ne întoarce în împărăţia cerească, de unde ne-am desprins la 
începuturi şi unde vom sta din nou laolaltă cu zeii22.

Pentru Giovanni Filoramo, gnosticismul este o mişcare religioasă care 
presupune şi se poate explica numai printr-un substrat monoteist: cu alte 
cuvinte, gnosticismul reprezintă un tipic „paradox al monoteismului”. Mitul 
gnostic se naşte din necesitatea de a institui o relaţie între un Dumnezeu 
absolut transcendent şi un Cosmos conceput, în mod dualist, ca radical 
separat de Dumnezeu: aşadar, un mit care trebuie să ajute la explicarea 
felului în care Unul, fundament al fiinţei, se răspândeşte, păstrându-şi totuşi 
această unicitate, în pluralitatea devenirii. Este vorba despre un mit care-şi 
are rădăcinile într-o concepţie neobişnuită despre om şi Dumnezeu, potrivit 
căreia Dumnezeu este una cu noi şi, în acelaşi timp, noi suntem Dumnezeu 
şi, în consecinţă, abisul ontologic dintre Creator şi creatură se reduce23. 

Considerăm că definiţia cea mai sintetică, ce condensează în sine esenţa 
gnosticismului, este oferită de iezuitul francez Bernard Sesboüé, conform 
căruia „se numeşte «gnoză» sau «gnosticism» mişcarea dezvoltată în peri-
oada începuturilor creştinismului, după care mântuirea se dobândeşte 
prin intermediul cunoaşterii. Gnoza reprezintă o tentaţie constantă a spi-
ritului uman”. Însă, observă autorul, „ea reapare în mod periodic”24.

Evident, sunt şi alte teorii cu privire la natura gnosticismului, însă vom 
porni de la premisa acceptată de părinţii Bisericii şi de majoritatea cerce-
tătorilor că gnosticismul reprezintă un sistem de erezii dualiste care îmbină 
concepţii filozofice greco-romane, elemente ale religiilor orientale, în special 
ale celor misterice (Cybele, Isis, Osiris, Adonis, misterele de la Eleusis 
etc.), apocaliptica iudaică şi soteriologia creştină25.

3. Tematica generală a gnosticismului

Trăsăturile esenţiale ale gnozei pot fi extrase cu uşurinţă din tradiţiile 
gnostice, chiar dacă aparţin învăţăturilor unor şcoli diferite. Avem mai 
întâi însăşi ideea de „gnoză”, ce derivă dintr-un cuvânt grecesc ce înseamnă 

22 Cf. Bart D. eHrman, Evanghelia pierdută a lui Iuda, 108.
23 Cf. Giovanni FIloraMo, ed., Istoria religiilor, III, 14.
24 Bernard sEsboüé, Croire. Invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes 

du XXIe siècle, Droguet et Ardant, Paris 1999; trad. rom., A crede. Invitaţie la credinţa catoli-
că pentru femeile şi bărbaţii secolului al XXI-lea, Sapientia, Iaşi 2011, 492.

25 Cf. Filippo carcIonE, Le eresie. Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, 36.
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„cunoaştere (transcendentă)”, „înţelegere (spirituală)”, „introspecţie” şi 
care a ajuns, în cele din urmă, să definească întreg sistemul26.

La baza gnozei se găseşte o concepţie dualistă despre lume, care îi deter-
mină toate afirmaţiile la nivel cosmologic şi antropologic. Acest dualism 
este asociat sau întreţesut cu o concepţie monistă ce este exprimată în 
dezvoltarea ascendentă şi descendentă a „scânteii” divine şi care stă la 
baza identificării omului cu divinitatea. În acest „dualism pe fond monist” 
este întipărită doctrina Dumnezeului în gnoză, care e determinată de ideea 
„Dumnezeului necunoscut” care încorporează plinătatea (= pleroma) de 
îngeri şi alte fiinţe cereşti. Un rol important este ocupat de cosmogonie, 
prin care se încearcă explicarea condiţiei actuale a omului27.

Gnoza mai conţine şi o doctrină a lucrurilor de pe urmă, strâns legată 
de cosmologie şi soteriologie, o escatologie care nu constă doar în elibera-
rea sufletului ceresc, ci are şi o semnificaţie cosmică28.

O analiză a textelor gnostice ne poate indica cel puţin două elemente 
substanţiale ale doctrinei gnostice. Acestea s-ar putea rezuma la:

1. Consubstanţialitatea dintre Dumnezeu, care este cu desăvârşire 
transcendent, şi natura profundă a gnosticului;

2. Concepţia specifică privitoare la pleromă, adică lumea plinătăţii divine.
În jurul acestui nucleu doctrinal şi pornind de la el, se dezvoltă apoi un 

anumit număr de teme tratate în mod diferit de diverse grupuri. O posibilă 
listă a acestor teme ar putea fi următoarea:

1. Adevăratul Dumnezeu nu poate fi creatorul Universului în care trăim;
2. Structura divinităţii este articulată ierarhic;
3. Creatorii sau conducătorii lumii sunt puteri cosmice definite în ter-

menii astrologiei;
4. Sinele omului este o parte a lumii divine la care vrea şi trebuie să se 

întoarcă;
5. Mântuirea sinelui cere intervenţia unui Mântuitor-Revelator;
6. Prezenţa divinului în lume şi originea lumii înseşi depind de un „acci-

dent”, de o „vină”, de un „păcat” care are loc chiar în interiorul ple-
romei;

7. Apariţia imaginii lui Dumnezeu în om şi crearea omului după chipul 
lui Dumnezeu derivă dintr-o viziune dualistă;

8. Mântuirea este rezervată unei „stirpe” alese;
9. Pentru obţinerea mântuirii este necesară retragerea din lume, renun-

ţarea la bunurile sale29.

26 Cf. Imnuri gnostice, 6. 
27 Cf. Imnuri gnostice, 8.
28 Cf. Imnuri gnostice, 9.
29 Cf. Giovanni FIloraMo, ed., Istoria religiilor, III, 16-17.
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4. Privire generală asupra cristologiei şi soteriologiei gnostice

Caracteristicile care apar cel mai frecvent în diversele cristologii gnostice 
sunt: docetismul, tema botezului în Iordan, învierea, mântuirea prin mij-
locirea lui Cristos revelatorul, raportul lui Cristos cu oamenii şi cu Tatăl.

Gnosticismul, fidel dualismului platonic, atinge până la rădăcină dilema 
cu privire la întruparea lui Dumnezeu. Reţinând imposibilă, fie pe plan 
ontologic, fie pe plan etic, existenţa într-o fiinţă – Isus – atât a Binelui abso-
lut, cât şi răului, gnosticismul propune docetismul (din grecescul δοκέω – a 
părea). Conform acestei învăţături, Cristos şi-a asumat un trup ireal, aparent, 
care, chiar dacă era perceput de simţuri, era un fenomen pur iluzoriu30. 
Această soluţie se găseşte în dimensiunea sa cea mai explicită şi matură în 
Al doilea discurs al marelui Seth, în care Cristos mărturiseşte astfel des-
pre pătimirea sa:

Nu am avut nicio suferinţă. Cei care erau acolo m-au condamnat [la moarte], 
însă în realitate eu nu am murit, decât în aparenţă… Şi am suferit [doar] în 
viziunea şi gândirea lor. Această moarte a mea, care cred ei că a avut loc, este 
doar pentru ei. În greşeala şi orbirea lor, l-au ţintuit [pe cruce] pe omul lor… 
Nu eu, ci unul de-al lor a fost cel care a băut fiere şi oţet. Nu eu am fost stră-
puns de suliţă. Altul a purtat crucea pe umerii săi, Simon. Pe capul altuia a fost 
pusă o coroană de spini31.

De aici rezultă şi perspectiva soteriologică: înşelând forţele răului (arhon-
ţii), făcând iluzorie înfrângerea lui Cristos, acesta le poate revela în secret 
mai bine celor prealeşi cum să ajungă la mântuire32. În gnosticism, problema 
umană la care se face referinţă nu este păcatul, ci mai degrabă ignoranţa, 
şi, astfel, Isus nu-i mântuieşte pe oameni de păcatele lor, ci le transmite 
cunoaşterea pentru a înfrunta ignoranţa şi a aduce iluminarea. El vine să 
le reamintească oamenilor cine sunt ei, căci au uitat că sunt copiii dumne-
zeirii, având în ei lumina dumnezeiască, fiind seduşi de plăcerile înşelătoare 
şi de durerile lumeşti. De aceea, gnosticismul este o „religie” a înţelepciunii, 
nu a crucii; Isus din textele gnostice este izvorul înţelepciunii şi al cunoaş-
terii, şi nu Mântuitorul răstignit. Oamenii ajung la mântuire prin pătrun-
dere şi gând creativ, şi nu prin credinţă33.

30 Filippo carcIonE, Le eresie. Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, 38.
31 Al doilea discurs al marelui Seth, 55,18–56,12, citat în Filippo carcIonE, Le eresie. 

Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, 38.
32 Filippo carcIonE, Le eresie. Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, 38.
33 Cf. Marvin meyer, The Gnostic Gospels of Jesus: the definitive collection of mystical 

gospels and secret books about Jesus of Nazareth, Harper Collins, San Francisco 2005; trad. 
rom., Iisus în evanghelii şi texte gnostice, Nemira, Bucureşti 2011, 16-17.
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5. Cristologia şi soteriologia diverselor secte gnostice

5.1. Gnosticismul iudeo-creştin

5.1.1. Simonismul

Părinţii timpurii sunt unanimi în a atribui originea gnosticismului unui 
om despre care se face o menţiune scurtă în Noul Testament. Este vorba 
despre Simon Magul, care „făcea vrăji şi fermeca poporul Samariei, spu-
nând despre sine că este un om însemnat. Toţi, de la cel mai mic la cel mai 
mare, îl ascultau cu atenţie, spunând: «Acesta este puterea lui Dumnezeu 
cea numită ‚Mare’»” (Fap 8,9-10). Irineu de Lyon îl prezintă ca fiind părin-
tele tuturor ereziilor34. Pe aceeaşi linie se situează şi Epifaniu, episcop de 
Salamina, care, în Panarion (XXI, 1, 2) scrie că „secta lui Simon Magul a 
fost întâia care s-a ivit după Cristos”.

Se pare să Simon a susţinut existenţa unor emanaţii diferite ce provin 
de la Dumnezeu, prezentându-se pe sine ca fiind conducătorul tuturor. Ostil 
atât filozofiei platonicilor evrei, cât şi mesianismului creştin, el s-a folosit 
de limbajul ambelor pentru a denatura mesajul creştin, prezentându-se pe 
sine ca un mesia rival, limitat în acţiune de puterile apostolilor35.

În Faptele Apostolilor ni se spune că Simon a primit Botezul din mâinile 
apostolului Filip (cf. 8,13), însă pasul nu a fost sincer. Uimit de puterea 
ucenicilor lui Isus de a face minuni, le propune acestora bani pentru a cum-
păra darul Duhului, însă este refuzat (cf. Fap 8,18-24). După acest refuz, 
după cum ne informează Irineu, Simon

a fost cuprins de dorinţa de a rivaliza cu apostolii pentru a părea că şi el e demn 
de glorie şi a început să studieze şi mai mult toată arta magică… A fost prea-
mărit de mulţi ca dumnezeu şi a învăţat că el însuşi a fost cel care, printre iudei, 
s-a arătat ca Fiul, în Samaria a coborât ca fiind Tatăl şi la alte neamuri a mers 
ca fiind Duhul Sfânt36.

Rezumând învăţătura lui Simon Magul, episcopul de Lyon scrie: „La 
început, Simon Magul spunea că el însuşi este Dumnezeu care este deasu-
pra tuturor lucrurilor şi că lumea a fost creată de îngerii săi”37. Aproxima-
tiv aceeaşi descriere o găsim şi în lucrarea lui Origene Contra Celsum: 

Acei simonieni nu doar că nu-l mărturisesc nicidecum pe Isus ca Fiu al lui Dum-
nezeu, ci zic că Simon este Putere a lui Dumnezeu, despre care spun multe 

34 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 23, 2: Contro le eresie, 100.
35 Cf. Henry L. manseL, The Gnostic Heresies of the First and Second Centuries, John 

Murray, Londra 1975; trad. rom., Ereziile gnostice din primele două veacuri, Herald, Bucu-
reşti 2008, 88-89.

36 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 23, 1: Contro le eresie, 99-100.
37 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, II, 9, 2: Contro le eresie, 138.
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poveşti miraculoase, spunând că acesta a fost stăpânit de o Putere asemănătoare 
cu care s-a crezut că şi Isus este înzestrat38. 

În Omiliile clementine, atribuite sfântului Clement Romanul († 100), 
găsim indicaţia că Simon însuşi a sugerat că este Cristos: „Şi uneori decla-
ra că este Cristos”, iar Epifaniu, în Panarion, scrie că Simon se prezenta ca 
fiind „Marea Putere a lui Dumnezeu ce s-a pogorât de sus. Samaritenilor 
le-a spus că era Tatăl, iar evreilor că era Fiul care a suferit, dar în realitate 
doar a părut a suferi”39.

Denaturând doctrina creştină, Simon s-a reprezentat pe sine ca fiind 
receptacolul acelei puteri divine care mai înainte locuise în Isus, în persoana 
căruia apăruse pentru a suferi în Iudeea. Menţionarea umanităţii lui Isus 
şi a suferinţelor sale ca fiind aparente, şi nu reale, pare să-l indice pe Simon 
ca fiind primul predicator al concepţiilor docetiste40. 

Informaţii despre Simon găsim şi în Passio sanctorum apostolorum Petri 
et Pauli, în care este descrisă ultima confruntare dintre cei doi apostoli şi 
ereziarhul samaritean. În contextul confruntării dintre Petru, Paul şi Simon 
Samariteanul în prezenţa lui Nero (54-68) – scenă care, evident, nu are 
substrat istoric –, ne este prezentată şi percepţia lui Cristos în învăţătura 
lui Simon Magul. Informaţia prezentată mai sus că Simon se considera pe 
sine Cristos este confirmată de Passio: „Simon a zis: «Ascultă, bunule împă-
rate, eu sunt fiul lui Dumnezeu care m-am pogorât din cer»”41. La întreba-
rea lui Nero: „Cine este Cristos?”, Petru răspunde: „Acela este despre care 
Simon Magul zice că ar fi el însuşi”, dar continuă apostolul: „[Simon] aces-
ta este cel mai viclean om şi lucrările lui sunt diavoleşti”, apărând astfel 
adevărata învăţătură despre Cristos de pretenţiile samariteanului. Aceeaşi 
idee despre Simon ca trimis al lui Dumnezeu, la care se adaugă şi ideea 
urcării la cer, o găsim ulterior în aceeaşi lucrare: „… Pe mine [Dumnezeu] 
m-a trimis din ceruri; de mâine mă voi urca la ceruri, ca să-i fac fericiţi pe 
acei care cred în mine. Iar acestora (Petru şi Paul – n.n.), care au de gând 
să mă tăgăduiască, le voi arăta mânia mea”. Simon se considera pe sine ca 
acela ce are în mâinile sale soarta omului, atât cea prezentă, cât şi cea vii-
toare: „Împărate Nero, alungă-i pe aceşti nebuni de la tine, ca atunci când 
vei fi ajuns la Tatăl meu în ceruri, să mă milostivesc de tine”42. 

O altă sursă din care putem deduce unele elemente cristologice prezente 
în sistemul lui Simon Magul este Acta Petri (Faptele lui Petru), o scriere 

38 orIgEnE, Contra Celsum, V, 62: SCh 147, Les Éditions du Cerf, Paris 1969, 169.
39 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 91-92.
40 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 92.
41 Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, traducere, note şi îngrijire ediţie Sorin 

Damian-Dan, Herald, Bucureşti 2010, 76-77.
42 Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, 92.
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apocrifă dintre anii 150-200, în care este descrisă activitatea lui Petru dincolo 
de ceea ce ne oferă Faptele Apostolilor. În capitolul XXXI, în acelaşi context 
al confruntării finale dintre Simon Magul şi Petru, avem prezentă aceeaşi 
imagine a unui Cristos absent, locul lui fiind deţinut de samaritean: 

Mâine vă voi părăsi, căci sunteţi atei şi impioşi, şi voi zbura la Dumnezeu a 
cărui putere sunt, deşi acum sunt slăbit. Apoi, după ce vă veţi prăbuşi, eu sunt 
cel ce stă şi voi urca la Tatăl meu şi îi voi spune: „Pe mine, pe însuşi cel ce stă, 
pe Fiul tău au voit să-l ţină jos, dar eu însumi nu am voit ce ei [au voit] şi mă 
întorc”43.

O caracteristică succintă a figurii lui Simon Magul ne este oferită şi de 
Epistola Apostolilor, în care acesta împreună cu un alt ereziarh, Cerint, 
sunt prezentaţi ca fiind „duşmanii Domnului nostru Isus Cristos, căci ei 
pervertesc cuvântul şi lucrul adevărat, chiar şi credinţa în Isus Cristos”44.

În ceea ce ţine de soteriologia lui Simon, îl cităm pe Irineu, care scrie: 
„Cei care-şi pun încrederea în el (Simon – n.n.) … nu mai sunt socotiţi ai 
lor (ai îngerilor creatori – n.n.) şi, fiind liberi, trăiesc după cum le place, 
căci omul este mântuit prin harul său, nu prin fapte bune”45. Urmând ide-
ile şcolii platonice din Alexandria, Simon a făcut o diferenţă între Dumne-
zeul suprem şi Creatorul lumii, susţinând că lumea materială este opera 
unor fiinţe subordonate, care se revoltă împotriva puterilor mai înalte ce 
emanau de la Dumnezeul suprem. Această lume are nevoie de mântuire. 
Ideea de mântuire şi de intervenţie a puterii divine este şi ea prezentă într-o 
formă pervertită în învăţătura lui Simon. Conform lui, pentru a mântui 
această lume, de sus descinde o putere divină, care ia o formă aparent 
umană. Această misiune Simon şi-o atribuie lui însuşi, recunoscându-i lui 
Isus doar o misiune inferioară, imperfectă, subordonată lui46.

5.1.2. Menandrianismul

Părintele acestei erezii, prima în Siria occidentală, este Menandru, care, 
conform lui Iustin Martirul († 165), era samaritean ca şi Simon, fiind şi 
discipol al acestuia. Asemenea învăţătorului său, susţinea că lumea a fost 
creată de îngeri, urmaşii Ennoiei, şi că el însuşi a fost trimis de Puterea 
supremă nevăzută pentru a-i elibera pe oameni din subjugarea lor prin 
mijloacele magiei pe care o preda. Irineu ne informează: „Succesorul lui 

43 Acta Petri, XXXI, citat în Anton Daniel toth, Simon Magul în literatura creştină a 
primelor patru secole, Paideea, Bucureşti 2006, 107.

44 Epistola Apostolilor, VII, citat în Anton Daniel toth, Simon Magul în literatura creş-
tină a primelor patru secole, 117.

45 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 23, 3: Contro le eresie, 100.
46 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 92, 97, 98.
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Simon a fost Menandru... El afirmă că Puterea supremă este necunoscută; 
apoi, că el este salvatorul trimis de cei nevăzuţi pentru salvarea oameni-
lor…” Pe lângă aceasta, Menandru era predicatorul unui botez, pe care l-a 
numit înviere, şi afirma că acei care primesc botezul în numele său „nu mai 
mor şi nu vor îmbătrâni şi muri”47. Conform lui Jean Daniélou, Menandru 
marchează trecerea de la mesianismul samaritean al lui Simon la gnosticism, 
fiind cel ce a dat mesianismului simonian caracterul de teologie gnostică48.

5.1.3. Cerintismul

Un alt curent gnostic din spaţiul iudeo-creştin este cel fondat de Cerint. 
După Jean Daniélou, Cerint prelungeşte un curent creştin heterodox cu 
un caracter foarte material49. Irineu ne informează că Cerint era contem-
poran cu Ioan, păstra circumcizia şi sabatul şi aştepta, după înviere, o împă-
răţie pământească a lui Cristos şi restaurarea cultului de la templul din 
Ierusalim. În privinţa identităţii lui Cristos, Cerint afirma:

Isus nu a fost născut de o fecioară, pentru că aceasta pare imposibil, însă era 
fiul lui Iosif şi al Mariei, ca toţi ceilalţi oameni, dar îi întrecea pe toţi ceilalţi în 
dreptate, prudenţă şi înţelepciune. După Botez, a coborât asupra lui din Pute-
rea care este deasupra tuturor lucrurilor Cristos sub forma unui porumbel şi 
de atunci l-a vestit pe Tatăl necunoscut şi a făcut minuni50.

Pentru Cerint, Cristos nu rămâne în Isus până la sfârşit, ci îl abando-
nează. De aceea, doar Isus a fost cel care a pătimit şi a înviat, în timp ce 
Cristos a rămas impasibil, fiind spiritual51, divinitatea ce l-a părăsit pe Isus 
înainte de moarte reunindu-se cu el a treia zi, la înviere. De aici se observă 
un puternic caracter adopţianist ce caracterizează cerintismul.

Conform lui Caius, prezbiter din Roma, şi lui Dionisiu, episcop de Ale-
xandria, Cerint profesa credinţa într-o domnie temporală a lui Cristos pe 
pământ timp de 1.000 de ani, care va fi petrecută în desfătări senzuale52. 
După cum ne informează marele ereziolog din Lyon, Evanghelia după 
sfântul Ioan a fost scrisă pentru a combate erezia lui Cerint53.

47 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 23, 5: Contro le eresie, 101.
48 Cf. Jean DanIélou, Biserica primară. De la origini până la sfârşitul secolului al trei-

lea, 80.
49 Cf. Jean DanIélou, Biserica primară. De la origini până la sfârşitul secolului al trei-

lea, 77.
50 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 26, 1: Contro le eresie, 106.
51 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 26, 1: Contro le eresie, 106.
52 Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 119.
53 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, III, 11, 1: Contro le eresie, 238.
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5.2. Ofitismul

O altă ramură a gnosticismului este reprezentată de sectele ofite, al căror 
nume derivă de la grecescul ώφις, care în traducere înseamnă „şarpe”.

După Origene (Contra Celsum, VI, 28), întemeietorul sectelor ofite ar fi 
fost un anume Euphrates. Doctrina ofită era un amalgam de idei vetero- şi 
neotestamentare, mitologie greacă, teologie dualistă etc., istorisea crearea 
puterilor cereşti şi a neamului omenesc54 şi considera căderea omului ca 
fiind o eliberare de rău şi o exaltare a naturii umane. Caracteristică pentru 
ofitism este învestirea Duhului Rău cu atributele divinităţii55.

De aici, un rol important în cadrul ofitismului îi revine şarpelui din 
Cartea Genezei şi, pentru a înţelege mai bine percepţia lui Cristos şi a misi-
unii sale în această erezie, trebuie să subliniem faptul că, deşi şarpele era 
considerat o fiinţă rea şi un duşman al omului, lucrarea sa a fost răsturnată 
în folosul omenirii şi el a fost, în pofida intenţiei sale, instrument al unei 
înţelepciuni superioare56.

Cu privire la concepţia cristologică a ofiţilor, Irineu ne informează:
În puterea Abisului există o primă lumină fericită incoruptibilă şi infinită; acesta 
este Tatăl tuturor şi este invocat ca Primul Om. Înţelepciunea care purcede din 
el este numită Fiu al aceluia care îl generează şi acesta este Fiul Omului, al 
Doilea Om. Sub aceştia este Duhul Sfânt… numit Prima Femeie. Apoi, exaltându-l 
pe Primul Om cu Fiul său, pentru frumuseţea Duhului, adică a Femeii, şi ilu-
minând-o, din ea s-a născut o lumină incoruptibilă, al Treilea Om, pe care îl 
numesc Cristos, fiul Primului şi al celui de-al Doilea Om şi al Duhului Sfânt, 
adică al Femeii57.

Cu privire la originea lui Isus, ofitismul afirmă că el a fost un simplu 
om, fiul lui Iosif şi al Mariei. La Botez, asupra lui a coborât Cristos, Cel 
Înalt, Fiul lui Dumnezeu, o fiinţă spirituală separată, care l-a părăsit îna-
inte de pătimire58. Scrie Irineu: „Asupra lui [Isus] a coborât Cristos unit cu 
Sophia şi, astfel, a apărut Isus Cristos”59. În argumentarea acestei concep-
ţii, ei aduc dovadă că atât înainte de Botez, cât şi după înviere, Isus nu a 
săvârşit niciun miracol60. Se pare că alte secte ofite au recunoscut naşterea 

54 Cf. Nelu zugravu, Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos în mileniul I, 24.
55 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 105.
56 Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 105.
57 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 30, 1: Contro le eresie, 110.
58 Cf. Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Katolische Dogmatik, IV, Jesus Christus. Die 

Fülle des Heils. Christologie und Erlösungslehre, MM Verlag, Aachen 2000; trad. rom., 
Dogmatica catolică, IV. Isus Cristos, plinătatea mântuirii. Cristologie şi soteriologie, Sapi-
entia, Iaşi 2010, 290; Angelo aMato, Corso di teologia sistematica, IV. Gesù il Signore. 
Saggio di cristologia, EDB, Bologna 1988, 151-152.

59 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 30, 12: Contro le eresie, 114.
60 Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 115.
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lui Isus dintr-o fecioară. Astfel, în privinţa acestora, Irineu ne informează: 
„Isus, întrucât s-a născut dintr-o fecioară, a fost cel mai înţelept, cel mai 
neprihănit şi cel mai drept între toţi oamenii”61.

Ereziile ofite îl recunosc pe Isus Cristos ca figură centrală în învăţătura 
lor şi îi atribuie, într-o formă oricât de pervertită, un anumit tip de lucrare 
pe care o privesc ca mântuire. Dar ele diferă de majoritatea sectelor gnos-
tice prin faptul că fac ca opera de mântuire să înceapă cu facerea omului, 
lucrarea lui Cristos fiind doar ultimul act într-o serie de lupte purtate între 
Înţelepciunea divină şi Demiurgul corupt. Însă, în locul unui Mântuitor 
care eliberează lumea de blestemul căderii şi zdrobeşte capul şarpelui, îl 
vedem pe unul a cărui operă de mântuire constă în perfecţionarea a ceea 
ce căderea a început, care acţionează de comun acord cu şarpele ca slujitor 
al Înţelepciunii divine62.

Textul din 1Cor 15,50 a devenit pentru ofiţi punctul crucial al teoriei lor 
despre înviere şi, implicit, al doctrinei lor soteriologice. După ei, „trupul şi 
sângele” nu pot moşteni împărăţia lui Dumnezeu63, de unde şi această negare 
a materiei.

O ramură a ofitismului – paraţii – l-a identificat pe Cristos cu şarpele: 
denaturând spusele adresate de Isus lui Nicodim, l-a identificat pe Logos 
sau Fiul cu şarpele de aramă din pustiu (cf. Num 21,8-9), cu toiagul lui 
Moise care a devenit şarpe (cf. Ex 4,3; 7,9.10) şi cu constelaţia Dragonului. 

O altă ramură ofită, cea a setienilor, care se raportau la fiul lui Noe, Set, 
identifica Cuvântul divin cu şarpele-creator, care avea misiunea să-l elibereze 
pe omul intelectual din robia sa originară64. Set a fost inspirat de Sophia ca 
instrument care să se opună lucrării Demiurgului. Lupta dintre bine şi rău, 
ultimul reprezentat de Ham, în opoziţie cu Set, a continuat până la venirea 
lui Cristos, care, în concepţia setienilor, era însuşi Set, trimis pe pământ de 
Sophia pentru a-şi duce la îndeplinire misiunea65. Ne informează Irineu: 

[Ei] spun că din Puterea supremă a derivat Cain şi mărturisesc că Esau, Core 
şi locuitorii Sodomei şi toţi ceilalţi asemănători acestora sunt strămoşii lor… 
Spun că Iuda cunoştea în profunzime lucrurile mai mult decât alţii şi de aceea 
şi-a îndeplinit misterul trădării66.

Pentru a înţelege mai bine informaţiile oferite de sfântul Irineu, este nece-
sar să apelăm la relatările sfântului Epifaniu de Salamina, care ne spune 
că Iuda a perceput caracterul adevărat al misiunii lui Cristos, adică acela 

61 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 30, 12: Contro le eresie, 113-114.
62 Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 110-111.
63 Cf. Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dogmatica catolică, IV, 290.
64 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 107.
65 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 109.
66 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 31, 1: Contro le eresie, 115.
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de a împlini prin moartea sa răsturnarea Dumnezeului evreilor şi victoria 
Puterii supreme, şi, astfel, l-a trădat pe Mântuitor, trădare care a dus la 
moartea acestuia, pentru ca lucrarea sa bună să fie îndeplinită mai repede67.

Informaţiile lui Irineu şi Epifaniu cu privire la aceste secte au fost supli-
nite de recent descoperita Evanghelie a lui Iuda, la care şi facem apel pen-
tru a completa imaginea despre Isus oferită de cei doi ereziologi.

Evanghelia lui Iuda explică revelaţia pe care a primit-o Iscarioteanul, 
„cuvântul tainic” ce poate aduce mântuirea68. Este interesant că această 
apocrifă începe cu prezentarea celebrării cinei de către cei doisprezece 
apostoli, care se rugau dumnezeului „lor”, altfel spus, creatorului acestei 
lumi. Isus râde şi spune că se poartă astfel pentru că „în acest fel va fi prea-
slăvit dumnezeul lor”. Acest fapt îi nedumereşte, întrucât ei considerau că 
el, Isus, este fiul acestui dumnezeu. Dar Isus le spune că ceea ce cred nu 
este adevărat şi că „niciun neam dintre voi nu mă va cunoaşte”69.

Nici în concepţiile ofite setiene nu lipseşte viziunea docetistă: Isus nu 
are nicidecum un trup adevărat uman, putând să-şi schimbe înfăţişarea 
(de exemplu, să devină un prunc). De aceea, trupul lui Isus nu este menit 
să moară pentru alţii; el reprezintă doar mijlocul prin care pot fi făcute 
cunoscute învăţăturile sale. Cel mai bun lucru ce poate fi făcut pentru Isus 
este de a-l ajuta să se desprindă de acest trup şi să se întoarcă în împărăţia 
sa, ceea ce a şi făcut Iuda trădându-l pe Isus70.

5.3. Gnosticismul sirian

5.3.1. Saturnilismul

Conform lui Irineu, Saturnil era un antiohian din Dafne şi a predicat în 
Siria71. Activitatea pe care o desfăşoară la Antiohia între anii 100-130, deci 
în perioada postapostolică, coincide, la început, cu episcopatul sfântului 
Ignaţiu de Antiohia († 107).

Învăţătura lui Saturnil nu reprezintă decât continuarea şi dezvoltarea 
doctrinei menandriene72, însă remarca lui Irineu că Saturnil nu a făcut alt-
ceva decât să continue învăţătura lui Menandru nu este întru totul corectă, 
decât cu referire la punctele comune de la care au pornit ambii, şi anume 
că lumea a fost făcută de îngeri şi că Dumnezeul suprem este necunoscut. 
În celelalte privinţe, există o mare diferenţă73.

67 Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 108-109.
68 Cf. Bart D. eHrman, Evanghelia pierdută a lui Iuda, 242.
69 Cf. Bart D. eHrman, Evanghelia pierdută a lui Iuda, 238-239, 242.
70 Cf. Bart D. eHrman, Evanghelia pierdută a lui Iuda, 226-227.
71 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24, 1: Contro le eresie, 101.
72 Jean DanIélou, Biserica primară. De la origini până la sfârşitul secolului al treilea, 80.
73 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 134.
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Conform lui Saturnil, „lumea şi tot ce există în ea au fost create de şapte 
îngeri. Şi omul este o creaţie a îngerilor… însă creatura nu putea sta în 
picioare din cauza neputinţei îngerilor şi se târa ca un vierme”74.

În schema lui Saturnil, sursa răului este prezentată ca o putere inde-
pendentă şi antagonică faţă de principiul bun, care nu creează lumea, ci se 
străduieşte să uzurpe dominaţia asupra ei. De aceea, duşmanul direct al 
lui Dumnezeu poate fi găsit în Satana, şi nu în îngerii creatori, care deţin 
o poziţie intermediară între bine şi rău75.

Pe această concepţie îşi grefează Saturnil învăţătura cu privire la Cris-
tos. Referitor la aceasta, sfântul Irineu ne informează: 

[Saturnil] a afirmat că Mântuitorul este nenăscut, netrupesc şi fără formă şi 
doar în aparenţă a fost văzut ca om. Şi Dumnezeul evreilor este unul dintre 
îngeri. Şi pentru că Tatăl dorea să-i distrugă pe toţi principii, a venit Cristos 
pentru a-l învinge pe Dumnezeul evreilor şi pentru mântuirea celor credin-
cioşi… [Saturnil] afirmă că la început au fost creaţi de îngeri două feluri de 
oameni, buni şi răi. Şi pentru că demonii îi ajutau pe cei răi, a venit Cristos 
pentru a-i distruge pe cei mai răi şi pe demoni şi pentru mântuirea celor buni76.

Saturnil urmează, într-o mare măsură, concepţia împrumutată din alte 
erezii cu privire la aparenţa trupului Mântuitorului, conferind astfel ereziei 
sale o trăsătură puternic docetistă. La o primă analiză a textului lui Irineu 
cu privire la misiunea lui Cristos, se pare că Saturnil nu se îndepărtează de 
ortodoxie, însă ideea de mântuire numai a unei părţi a omenirii este con-
trară universalismului misiunii Fiului77.

5.3.2. Encratismul

Apropiat de concepţiile gnostice ale lui Saturnil a fost şi Taţian Asiria-
nul (cca 120-180), care a considerat Vechiul şi Noul Testament ca fiind 
opera a doi dumnezei diferiţi, negând astfel mântuirea lui Adam, pornind 
de la afirmaţia sfântului Paul că „toţi mor în Adam” (1Cor 15,22)78. De aici 
rezultă, în domeniul cristologiei şi al soteriologiei, că jertfa lui Isus nu s-a 
raportat la toţi oamenii, ceea ce reduce, ca şi în cazul lui Saturnil, univer-
salitatea mântuirii. 

Influenţa docetistă se simte puternic şi în encratism, aici existând ten-
dinţa de a-l îndepărta pe Isus de orice lucru „prea omenesc”, cum ar fi 
mâncarea, foamea, şi, desigur, de orice patimi. De aceea, encratismul a 

74 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24, 1: Contro le eresie, 101.
75 Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 2.
76 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24, 2: Contro le eresie, 101-102.
77 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 142.
78 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 142.
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respins naşterea lui Isus din căsătoria lui Iosif cu Maria, susţinând zămis-
lirea feciorelnică a Mântuitorului. Naşterea din Fecioară trebuia astfel să 
evite o corporalitate prea senzorială, dar ea nu ţine de evenimentele răs-
cumpărării, care încep abia la Botez79.

Concepţia encratită despre Isus este rezumată de Hipolit de Roma în 
următorii termeni:

Isus este un om născut din Fecioară, după voinţa Tatălui; el a trăit precum 
ceilalţi oameni şi a fost peste măsură de temător de Dumnezeu; mai târziu, la 
Botezul în Iordan, l-a primit pe Cristos, care a coborât sub chip de porumbel; 
de aceea, puterile din el nu au lucrat mai înainte ca Duhul… să coboare şi să i 
se reveleze. Unii nu încuviinţează că a devenit Dumnezeu prin coborârea Duhu-
lui, iar alţii da, dar după învierea din morţi80.

5.3.3. Bardesanismul

Tot din cadrul gnosticismului sirian face parte şi erezia bardesanistă, 
care îşi trage denumirea de la fondatorul acesteia, Bardesan (Bar-Daisan), 
care a trăit în ultima parte a secolului al II-lea81. 

Conform informaţiilor oferite de Eusebiu de Cezareea, în Istoria eclezi-
astică (IV, 30), ereziarhul sirian a fost mai întâi discipolul lui Valentin, mai 
târziu însă s-a detaşat de acesta, refuzând multe dintre fabulaţiile lui. Spre 
deosebire de Eusebiu, Epifaniu scrie că Bardesan a avut iniţial o credinţă 
ortodoxă, alăturându-i-se mai târziu lui Valentin82.

Concepţiile lui Bardesan se aseamănă mult cu cele ale lui Saturnil, con-
ţinând concepţii docetiste cu privire la persoana lui Cristos. Astfel, el sus-
ţinea că, deşi Isus s-a născut din Fecioara Maria, nu a preluat nimic din 
substanţa ei, asumându-şi doar aparenţa unui om. La fel, şi suferinţa lui 
Isus a fost doar una aparentă, de aici şi negarea învierii trupului83.

Pe lângă aceasta, Bardesan atribuie Cuvântului divin şi un rol impor-
tant în creaţie. Spre deosebire de alte sisteme gnostice, Bardesan considera 
că întreaga lume, inclusiv omul, a fost creată fie de Dumnezeu Tatăl împre-
ună cu Cuvântul divin, fie de Cuvântul divin în asociere cu Înţelepciunea 
Duhului Sfânt84. 

79 Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dogmatica catolică, IV, 167.
80 hIPolIt DE roMa, Elenchus, VII, 35, citat în Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dog-

matica catolică, IV, 167-168, nota 7.
81 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 143.
82 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 143.
83 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 144.
84 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 145.
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5.4. Gnosticismul egiptean

5.4.1. Carpocratismul

O concepţie asemănătoare cu aceea a lui Cerint o găsim în învăţătura 
lui Carpocrate, reprezentantul gnosticismului egiptean, care a activat la 
Alexandria în perioada domniei lui Adrian (117-138)85, fiind un filozof pla-
tonic, mai mult sau mai puţin pătruns de creştinismul gnostic86.

Conform învăţăturii sale, lumea a fost creată de îngeri cu mult inferiori 
Tatălui nenăscut, emanaţi din unicul Dumnezeu. La început, sufletele 
umane au circulat în anturajul lui Dumnezeu Tatăl, apoi, căzând în mate-
rie, a trebuit să fie eliberate pentru a reveni la originea lor87.

În privinţa lui Isus, el afirmă că „a fost fiul lui Iosif şi s-a născut aseme-
nea altor oameni. Sufletul său, statornic şi pur, şi-a adus aminte de lucru-
rile pe care le-a văzut cât timp a fost lângă Dumnezeul cel nevăzut”88 şi, 
datorită acestor amintiri şi cu ajutor de sus, Isus a reuşit să triumfe asupra 
stăpânitorilor lumii şi să revină la Tatăl89.

Această cunoaştere a lucrurilor superioare îl face pe Isus, în concepţia 
lui Carpocrate, superior celorlalţi oameni. La fel, el învăţa că Isus, deşi 
educat conform obiceiurilor evreilor, i-a dispreţuit, primind puterea de a 
distruge pasiunile care i-au fost date omului drept pedeapsă. De aici, şi 
mijloacele pe care le recomandă ereziarhul alexandrin discipolilor săi: cei 
care aspiră la viaţa de sus trebuie să treacă prin toate faptele care sunt 
considerate de obicei ca fiind păcătoase, pentru a duce astfel la capăt sfida-
rea puterilor care conduc lumea90. Neîndeplinirea de către om a acestor 
acţiuni determină, împotriva concepţiei creştine despre suflet şi mântuirea sa 
şi ca urmare a unei posibile influenţe pitagoreice, metempsihoza sa dintr-un 
trup în altul, trup privit ca o închisoare a sufletului, până în momentul în 
care vor fi îndeplinite toate aceste fapte91.

5.4.2. Basilidismul 

Alexandria a fost centrul în care şi-a desfăşurat activitatea şi un alt 
ereziarh gnostic, Basilide, „sirian din naştere, egiptean prin domiciliu, 

85 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 122-123.
86 Louis DucHesne, „Gnose”, în Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, ed. A. 

D’aLes, II, 306.
87 Louis DucHesne, „Gnose”, 306.
88 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 25, 1: Contro le eresie, 103.
89 Louis DucHesne, „Gnose”, 306.
90 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 25, 4: Contro le eresie, 104-105.
91 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 25, 4: Contro le eresie, 105.
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discipol al samariteanului Menandru şi coleg cu sirianul Saturnil, propo-
văduitor în Persia, stabilit în Alexandria”92.

Gnosticismul lui Basilide este o prelungire a celui sirian, el fiind primul 
care organizează doctrinele simoniene într-o mare sinteză. La el se găseşte 
concepţia îngerilor creatori ai lumii care-şi împart dominaţia. Unul dintre ei 
este Dumnezeul evreilor, care încearcă să-i supună puterii sale pe ceilalţi93.

Astfel, conform lui Irineu mai întâi, din Tatăl nenăscut s-a născut Intelec-
tul, din acesta – Logosul, din Logos – Gândul, din Gând – Înţelepciunea şi Pute-
rea, din Putere şi Înţelepciune – arhonţii şi îngerii, care au creat primul cer94.

Demiurgul (Iahve), arhontele îngerilor-creatori, a făcut eroarea de a fi 
făcut o lume coruptibilă şi imperfectă. Adevăratul Dumnezeu Tatăl, „cel ce 
nu este”, bun şi sublim, l-a mandatat pe întâiul său născut, Intelectul 
(Cristos) să salveze lumea95.

Pentru Basilide, îndatorat concepţiilor docetiste, nu Cristos a fost acela 
care a pătimit, ci Simon din Cirene, care, constrâns, a purtat crucea în locul 
lui. Pătimirea lui Simon a fost posibilă pentru că, după cum ne informează 
Irineu, Cristos l-a preschimbat astfel încât să se creadă că el era Isus. Isus, 
în schimb, şi-a asumat aspectul lui Simon şi, stând alături, îşi bătea joc de 
călăi96. Isus a trecut printr-o schimbare de identitate: a luat chipul lui Simon, 
iar Simon a luat înfăţişarea lui Isus. Şi aşa romanii au răstignit pe altcineva97.

Această transformare era posibilă pentru că Isus era Puterea netru-
pească şi Intelectul Tatălui nenăscut, fapt care îi permitea să se transforme 
cum dorea98. Hipolit ne informează că discipolii lui Basilide acceptau nara-
ţiunea din evanghelie despre viaţa lui Isus, recunoscând realitatea suferin-
ţei sale, care a fost îndurată pentru a separa elementul spiritual de ele-
mentele inferioare ale lumii. Pârga acestei separări a fost Isus99.

Legată de cristologia lui Basilide este şi soteriologia. Conform lui Irineu, 
Basilide învăţa că doar cei care cunosc adevărul despre Isus (gnoza) au fost 
eliberaţi de sub puterea arhonţilor care au creat lumea. Pentru a fi salvat 
nu e nevoie de credinţa în cel care a fost răstignit, ci în acela care a venit 
sub aspect de om şi a fost crezut răstignit, adică Isus. Cei care cred încă în 
cel răstignit se află în stăpânirea arhonţilor. Cei ce-l reneagă sunt eliberaţi 
de sub puterea creatorilor lumii şi cunosc hotărârile Tatălui nenăscut100.

92 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 148.
93 Cf. Jean DanIélou, Biserica primară. De la origini până la sfârşitul secolului al trei-

lea, 84; IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24,4: Contro le eresie, 102.
94 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24,3: Contro le eresie, 102.
95 Cf. Nelu zugravu, Erezii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos în mileniul I, 25
96 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24,4: Contro le eresie, 102.
97 Cf. Bart D. eHrman, Evanghelia pierdută a lui Iuda, 193.
98 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24,4: Contro le eresie, 102.
99 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 160.
100 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 24,4: Contro le eresie, 103.
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Conform lui Hipolit, eliberarea persoanelor spirituale este posibilă prin 
evanghelie, definită drept cunoaşterea lucrurilor divine aflate deasupra lucru-
rilor lumii101.

5.4.3. Valentianismul

Gnosticismul egiptean a atins cea mai înaltă dezvoltare şi popularitate 
o dată cu Valentin, care şi-a expus filozofia într-o formă poetică personifi-
cată, şi nu sub cea a unor abstracţii metafizice102.

Sistemul gnostic al lui Valentin reprezintă un eclectism derivat din diverse 
surse, în care pot fi identificate trei idei călăuzitoare: platonismul, filozofia 
panteistă a Indiei şi iudaismul alexandrin103. Printre valentinieni pot fi 
distinse diverse şcoli cristologice, dar care au în comun trei afirmaţii cen-
trale: a) considerarea lui Isus ca simplu om; b) unirea temporară a lui Isus 
cu Cristos la botezul în Iordan; c) separarea lui Cristos de Isus înainte de 
pătimire104.

Gândirea lui Valentin poate fi găsită expusă şi în aşa-numita Evanghelie 
a adevărului, atribuită lui de Irineu, dar care, conform lui Jean Daniélou, 
nu i-ar aparţine, deşi îi conţine învăţătura105. Marvin Meyer, unul dintre 
cei mai importanţi cercetători ai gnosticismului şi ai evangheliilor gnostice, 
susţine că Evanghelia adevărului este o predică valentiniană despre cunoaş-
terea mântuitoare a lui Dumnezeu şi, pe linia cercetătorului Bentley 
Layton, susţine că ea îi aparţine ereziarhului egiptean106.

Conform sistemului gnostic al lui Valentin, din fiinţa primară numită 
Bytos sau Arretos au apărut Nous (Intelectul) şi Aletheia (Adevărul), din 
acestea s-au născut Logos (Cuvântul) şi Zoe (Viaţa), care, la rândul lor, au 
generat Anthropos (Omul) şi Ekklesia (Biserica)107.

Ca urmare a unei tulburări ivite în sânul pleromei din cauza Sophiei, 
prevederea Tatălui (Bytos) l-a făcut pe unul-născutul Nous să producă, 
prin emanaţie, o altă pereche de eoni, care se numesc Cristos şi Duhul 
Sfânt, ultimul fiind reprezentat ca fiind feminin. Cristos a împiedicat orice 
năzuinţă viitoare a eonilor spre cunoaşterea de neatins a lui Bytos, învă-
ţându-i că Fiinţa supremă este incomprehensibilă în ea însăşi şi poate fi 

101 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 158.
102 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 169.
103 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 170-171.
104 Cf. Angelo aMato, Corso di teologia sistematica, IV, 152
105 Cf. Jean DanIélou, Biserica primară. De la origini până la sfârşitul secolului al trei-

lea, 122.
106 Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 98 .
107 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 11, 1: Contro le eresie, 75; Henry L. manseL, 

Ereziile gnostice din primele două veacuri, 173; Francis C. burkItt, Biserica şi gnoza, 57.
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cunoscută doar prin Nous. Deşi la început eonii au fost creaţi inegali, Sfân-
ta Scriptură i-a făcut egali unul cu celălalt. Fiecare dintre aceşti eoni a 
contribuit cu ceea ce a fost cel mai excelent în el însuşi şi din aceste contri-
buţii a rezultat „emanarea cu aceeaşi onoare şi glorie ca şi Abisul (Bytos), 
cea mai perfectă în frumuseţe şi astru al pleromei, Isus, rodul perfect, care 
se mai numeşte şi Mântuitorul, şi Cristos, şi Logos, după numele Tatălui, 
şi Totul (ta Panta), pentru că a derivat din toţi eonii”108. Se observă de aici 
că, pentru Valentin, existau cel puţin doi Cristoşi, unul emanând cu Duhul 
Sfânt din primul eon (Nous), al doilea derivând din ceilalţi eoni109.

Un rol important în sistemul valentinian îi este atribuit Sophiei. Strâm-
torată în regiunea umbrei şi a golului dinafara pleromei, ea însăşi este 
lipsită de aspect şi formă din cauza pasiunii sale rebele. Ea a rămas în 
această stare până când Cristosul superior, emanaţia provenită din Nous, 
s-a milostivit de ea, conferindu-i formă potrivit substanţei, şi nu cunoaşte-
rii (gnozei)110.

Odată făcut acest lucru, Cristos şi-a retras influenţa, lăsându-şi dorinţa 
să urmeze lumina care-i fusese retrasă. Din cauza acestei dorinţe, Sophia-
Achmaot a fost oprită să intre în pleroma, fiind copleşită de toate patimile, 
inclusiv de dorinţa de a reveni la sursa vieţii, care este Cristos. Din aceste 
patimi a luat naştere lumea inferioară111.

La rugămintea Sophiei, conform teoriei valentiniene, din pleromă a fost 
trimis cel de-al doilea Cristos, însoţit de îngeri. Rolul lui Cristos a fost să o 
elibereze pe Sophia de patimi şi să-i confere cunoaştere. Din patimile sepa-
rate din ea ulterior a fost formată lumea112.

Omul, în teoria valentiniană, a fost creat de Demiurg, creatură a Sophiei, 
mai întâi dintr-o materie invizibilă şi transcendentă (sufletul), modelându-i 
apoi un trup de carne, simbolizat de acele veşminte de piele pe care Dum-
nezeu i le oferă lui Adam şi Evei (cf. Gen 3,21). În acest fel, omul avea două 
naturi – spirituală şi materială113.

Din această concepţie cristologică şi antropologică derivă şi soteriologia 
valentiniană. Ca şi la Basilide, la Valentin mântuirea a constat în separa-
rea părţii spirituale de cea materială din om. Însă Valentin adaugă şi a 
doua mântuire, inferioară, pentru a doua clasă de oameni114, a căror natură 

108 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 2, 5-6: Contro le eresie, 54.
109 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 184.
110 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 4, 1: Contro le eresie, 56-57.
111 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 187.
112 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 187-188.
113 Cf. IrInEu DE lyon, Adversus haereses, I, 5, 6: Contro le eresie, 60-61; Henry L. man-

seL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 191-192.
114 În sistemul lui Valentin existau trei clase de oameni: materiali, psihici (sau animalici) 

şi spirituali.
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nu a putut urca, spre deosebire de cea a spiritualilor, la viaţa pur spirituală 
a pleromei, dar care ar putea să locuiască alături de Demiurg în regiunile 
din afara acesteia. Pentru oamenii care aparţin clasei materiale nu există 
nicio mântuire115, fiind astfel limitată acţiunea universală de mântuire a 
lui Cristos. De aceea, susţineau valentinienii, când a venit în lume, Cristos 
nu a luat trup de carne ca al oamenilor, ci o „carne adevărată”. Numai 
această carne poate moşteni viaţa veşnică, şi nu carnea psihică a lui Isus 
dinainte de botez. Această carne adevărată era nepieritoare, nu putea 
muri, deci nici învia116. Puteau fi mântuite doar acele părţi ale umanităţii 
care aveau un trup aparent, compus din aceeaşi substanţă ca sufletul, dar 
astfel întocmit, încât să fie, asemenea trupului material, vizibil, tangibil şi 
capabil de suferinţă117, observându-se şi la Valentin principiile docetiste, 
cărora le alătura teorii ebionite, ce susţineau separarea persoanei lui Isus 
de cea a Mântuitorului118. Pentru Valentin şi pentru întreg sistemul său 
gnostic, învierea constă în iluminare, în gnoză. De aceea, Isus mai întâi a 
înviat la botezul în Iordan, apoi a murit în întuneric119.

Potrivit lui Valentinian, care este un docetist în sensul strict al terme-
nului, Isus era alcătuit din doi oameni, unul psihic şi unul pneumatic. Cel 
psihic a fost vestit deja în Vechiul Testament şi a venit în lume prin Maria, 
„asemenea apei printr-un jgheab”120. Astfel că Isus nu este fiul Mariei şi 
nici nu poate fi vorba despre o întrupare reală. Asupra acestui Isus psihic, 
la botez coboară Duhul sub chip de porumbel, ceea ce face ca Isus să fie şi 
fiul Duhului Sfânt. Acesta transformă substanţa psihică, invizibilă şi impa-
sibilă într-un trup vizibil şi capabil de mântuire, pentru ca Isus să poată 
intra în contact cu oamenii121.

În Evanghelia adevărului, misiunea lui Isus este prezentată drept izbă-
vire de uitarea şi necunoaşterea lui Dumnezeu: din cauza uitării şi igno-
ranţei, oamenii sunt bântuiţi de groază şi teamă. Mântuitorul „i-a luminat 
şi le-a arătat calea, iar acea cale este adevărul pe care i-a învăţat”122.

Cea care-l prigoneşte şi-l răstigneşte pe Isus este mânia, atât ca persoană, 
cât şi ca realitate psihologică: „Greşeala s-a mâniat pe [Isus]”. Dar „[mânia] 
a fost împiedicată de el şi făcută neputincioasă. [Isus] a fost pironit pe pom 

115 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 192.
116 Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dogmatica catolică, IV, 290.
117 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 192.
118 Cf Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 192.
119 Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dogmatica catolică, IV, 290.
120 IrInEu DE lyon, Adversus haereses, III, 11, 3: Contro le eresie, 239.
121 Cf. Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dogmatica catolică, IV, 290.
122 Evanghelia adevărului, 18, citat în Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 
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şi a devenit rod al cunoaşterii Tatălui”123. Rodul Isus, odată mâncat, dăru-
ieşte viaţă celor care se înfruptă din el124.

În Evanghelia adevărului, Isus este călăuză în odihnă, dar, totodată, 
activ în locurile de învăţătură (v. 19). El revelează cartea vie care oglindeşte 
gândul şi mintea lui Dumnezeu (v. 20). Celor rătăcite în ignoranţă li se 
spune pe nume şi, astfel, ele ajung la sine şi la cunoaşterea de sine (v. 21, 
22). Ele sunt aduse de la lipsă la plinătate şi întregire (v. 24, 25)125. Rezul-
tatul acţiunii mântuitoare a lui Isus este cunoaşterea Tatălui: „Ele sunt 
adevăr. Tatăl este în ele şi ele sunt în Tatăl, desăvârşit, nedespărţite de 
acela care este cu adevărat bun. Ele nu sunt lipsite de nimic bun, ci sunt în 
odihnă, înaintate în duh. Ele vor lua aminte la obârşia lor şi se vor îngriji 
să-şi poată afla obârşia şi să nu-şi facă rău sufletelor”126.

Unele dintre textele gnostice valentiniene includ aluzii semnificative la răs-
tignirea lui Isus, interpretând-o într-un sens mai mult simbolic. În ele, accen-
tul nu este pus pe doctrina ispăşirii prin moartea pe cruce a lui Isus şi nu 
este vorba despre niciun sacrificiu pentru păcatele lumii. Un pasaj din 
Evanghelia adevărului afirmă că de fapt răstignirea înseamnă dezvăluirea 
voinţei Tatălui şi revelarea incoruptibilităţii Mântuitorului. Iată textul:

Isus s-a ivit, s-a îmbrăcat cu acea carte127, a fost pironit pe pom şi a vestit de pe 
cruce hotărârea Tatălui. O, ce învăţătură măreaţă! El s-a smerit pe sine chiar până 
la moarte, deşi înveşmântat în viaţa veşnică. El a lepădat zdrenţele muritoare128 
şi s-a înveşmântat pe sine în nestricăciune, pe care nimeni nu i-o poate lua129.

Un alt text de inspiraţie valentiniană, Hora crucii, se referă şi el la păti-
mirea lui Isus. Aici el oferă lămuriri cu privire la pătimirea care se apropie, 
zicând: „A voastră este pătimirea omenească pe care o am de pătimit”. 
Continuă prin a explica adevărata semnificaţie a pătimirii: a înţelege păti-
mirea înseamnă a fi eliberat de ea: „Dacă aţi şti cum să pătimiţi, aţi putea 
să nu pătimiţi. Învăţaţi cum să pătimiţi şi veţi putea să nu pătimiţi”130.

Prin urmare, se poate remarca faptul că în valentianism este negat 
esenţialul kerygmei neotestamentare, adică realitatea întrupării Fiului lui 
Dumnezeu şi a pătimirii sale răscumpărătoare131.

123 Evanghelia adevărului, 18, citat în Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 118.
124 Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 106.
125 Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 106.
126 Evanghelia adevărului, 42, citat în Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 110.
127 Se referă la „cartea cea vie a celor vii”, „carte ce a fost scrisă în gândul şi în mintea 

Tatălui... Nimeni nu fusese în stare să ridice această carte”.
128 Zdrenţele pieritoare se referă la trupul fizic al lui Isus.
129 Evanghelia adevărului, 20, citat în Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 112.
130 Hora Crucii, 96, citat în Marvin meyer, Iisus în evanghelii şi texte gnostice, 285.
131 Cf. Angelo aMato, Corso di teologia sistematica, IV, 152.
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5.5. Gnosticismul asiatic: marcionismul

Reprezentantul principal al gnosticismului asiatic este Marcion, care, 
conform lui Irineu, a fost discipol al lui Cerdon. Acesta susţinea că Dumne-
zeu care a fost proclamat de lege şi de profeţi nu a fost Tatăl lui Isus Cris-
tos, căci unul a fost cunoscut şi celălalt necunoscut, unul a fost drept şi 
celălalt bun. Această învăţătură a lui Cerdon a fost aprofundată şi continuată 
de Marcion (cca 85-160), ale cărui viaţă şi idei ne sunt cunoscute graţie lui 
Irineu, dar mai ales unei opere polemice a lui Tertulian132.

Conform informaţiilor transmise de ereziologii epocii (Epifaniu de Sala-
mina, Tertulian), Marcion s-a născut în oraşul Sinope din Pont, oraş în 
care tatăl său era episcop. Din cauza teoriilor sale religioase, a fost exclus 
din Biserică de însuşi tatăl său, eveniment după care merge la Roma, în 
timpul Papei Hygin (cca 136 – cca 142)133. Conform lui Tertulian, Marcion 
ar fi plătit o sumă de bani pentru a fi primit în Biserica Romei, pe care ulte-
rior, când a fost excomunicat în anul 144, a primit-o înapoi134. Negăsind la 
Roma o receptare favorabilă a teoriilor sale, în momentul în care este exco-
municat, decide să fondeze o Biserică proprie135.

Învăţătura lui Marcion poate fi descrisă ca o combinare de raţionalism 
propriu şi ceea ce acum este cunoscut drept „critica superioară”. Primul 
element s-a manifestat prin respingerea întregului Vechi Testament şi a 
tuturor dovezilor de religie naturală ce derivă din constituţia lumii. Al 
doilea element consta în respingerea unei părţi din Noul Testament consi-
derate a fi o corupere a ceea ce credea că sunt doctrinele pure ale creştinis-
mului136. Biblist mai mult decât teolog speculativ, a fost un adversar al lumii 
ebraice şi, fiind un interpret exasperat al scrierilor pauline, vedea o rigidă 
contrapoziţie între prescripţiile mozaice şi spiritul creştin, între dreptate 
şi iubire, între Vechiul şi Noul Testament. Pe baza acestor concepţii, con-
cluziona că între cele două părţi ale Sfintei Scripturi exista o ruptură dras-
tică şi, de aceea, Dumnezeul lui Abraham nu putea fi Dumnezeul lui Isus. 
Astfel, exista un Dumnezeu creator, justiţiar şi nemilos cu Adam cel neas-
cultător, autor al vechii alianţe, al cărui popor ales erau evreii, şi un Dum-
nezeu bun, milostiv faţă de om, autor al noii alianţe şi răscumpărător, care, 
la plinirea timpurilor, l-a trimis pe Isus ca să-i elibereze pe oameni de povara 
legii şi să inaugureze un nou raport bazat pe iubire137.

132 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 203; F. carcIonE, Le 
eresie. Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, 43.

133 Cf. Filippo carcIonE, Le eresie. Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, 43; Henry 
L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 204-205.

134 tertuLian, Adversus Marcionem, IV, 4: SCh 456, Éditions du Cerf, Paris 2001, 79.
135 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 205.
136 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 205-206.
137 Filippo carcIonE, Le eresie. Trinità e incarnazione nella Chiesa antica, 44.
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Dintre scrierile Noului Testament, Marcion a acceptat doar zece dintre 
scrisorile sfântului Paul şi o pretinsă evanghelie originară, despre care sus-
ţinea că este cea folosită de Apostolul neamurilor, dar care era, în realitate, 
o copie denaturată a Evangheliei după Luca, din care au fost omise părţi 
considerabile, pe motiv că sunt incompatibile cu teoria sa despre persoana 
lui Cristos: tot ce are legătură cu naşterea şi copilăria lui Isus, la fel ca şi 
genealogia, a fost scos din Evanghelia folosită de ereziarh. Au fost omise şi 
pasajele care arătau contrastul dintre modul de viaţă al lui Cristos şi cel al 
lui Ioan Botezătorul, ca şi pericopele Lc 7,21-35 şi 13,29, în care se vorbeşte 
despre cei ce vor şedea la dreapta lui Dumnezeu. Dacă unele pasaje au fost 
scoase în totalitate, altele au fost doar modificate138.

Învăţătura cristologică marcionită urmează concepţia despre cei doi 
Dumnezei, unul al Vechiului şi altul al Noului Testament. După cum l-a 
separat pe Dumnezeul vechii alianţe de cel al noii alianţe, tot aşa a făcut 
distincţie între doi mântuitori, separându-l pe Mesia de profeţii adevăratu-
lui Cristos139. Conform modalităţii sale de interpretare literară, Mesia 
evreilor era prezis ca un războinic care-i va distruge pe duşmanii evreilor. 
Cristos nu a făcut niciunul din aceste lucruri: el a murit pe cruce; a fost 
trimis de Dumnezeul cel bun, în timp ce Mesia evreilor era menit să fie 
restauratorul doar al israeliţilor dispersaţi140. Din cauza acestor presupuse 
discrepanţe, Marcion susţinea că profeţiile ebraice nu au fost încă împlinite, 
făcând trimitere la un al doilea Cristos, fiul Demiurgului, ce va trebui să 
apară ulterior ca eliberatorul temporal şi spiritual al poporului evreu141.

Cu privire la Cristosul Noului Testament, doctrina lui Marcion a fost 
docetistă până la extrem, mai mult decât doctrina oricărui alt învăţător gnos-
tic anterior. Materia a fost instrumentul Demiurgului pe care a folosit-o în 
crearea lumii, iar ostilitatea pe care a presupus-o între cele două divinităţi 
a fost într-atât de mare, încât Cristos, reprezentantul Dumnezeului suprem, 
nu ar fi putut face nimic cu un trup material. Prin urmare, Marcion a negat 
realitatea trupului şi a naşterii lui Isus. Iată ce scrie Tertulian în tratatul 
său cu tentă antimarcionită Despre trupul lui Cristos:

Marcion, pentru a tăgădui existenţa trupului lui Cristos, i-a tăgăduit până şi 
naşterea, fie, spre a înlătura naşterea, i-a tăgăduit şi trupul. Fireşte, a dorit ca 
naşterea şi trupul să nu-şi aducă mărturie fiecare în parte, fiindcă nici naşterea 
nu poate exista fără trup, nici trupul fără naştere… Cel care a susţinut primul 
că trupul lui Cristos este o închipuire a fost în stare… să născocească şi o naştere 

138 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 206.
139 Cf. tertuLian, Adversus Marcionem, IV, 6: SCh 456, 90-91.
140 Cf. tertuLian, Adversus Marcionem, III, 21: SCh 399, Les Éditions du Cerf, Paris 

1994, 119.
141 Cf. Henry L. manseL, Ereziile gnostice din primele două veacuri, 214.
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amăgitoare, astfel încât zămislirea, sarcina şi naşterea din fecioară, apoi desfă-
şurarea copilăriei să fie la fel de nălucitoare, înşelând aceiaşi ochi şi aceleaşi 
simţuri pe care le-a minţit cu închipuirea trupului142. 

În ceea ce priveşte modalitatea începerii vieţii pământeşti, Isus a avut 
un trup glorificat, învierea fiind de fapt o întoarcere a Răscumpărătorului 
în trupul spiritual143. Ca urmare a originii cereşti, Isus nu a pătimit într-un 
trup omenesc obişnuit, ci în unul nemuritor şi incapabil de pătimire. Moar-
tea lui a fost o manifestare a victoriei asupra Demiurgului drept al Vechiu-
lui Testament144.

Concluzie

Care ar fi concluziile la care am ajuns după analiza cristologiei şi soteri-
ologiei gnostice antice? În primul rând, că identitatea şi misiunea lui Isus 
Cristos, aşa cum erau ele prezente în ereziile gnostice, erau mult îndepăr-
tate de adevărul pe care ni-l prezintă Sfânta Scriptură, fiind de fapt un 
amalgam de teorii diverse ca origine, şi nicidecum o revelaţie specială şi 
personală, pe care divinitatea i-ar fi făcut-o unuia sau altuia dintre ereziarhi. 

În al doilea rând, prin primatul acordat cunoaşterii ca izvor de mântuire, 
gnosticismul nu făcea altceva decât să-l facă pe om artizanul mântuirii 
sale, rezervându-i lui Isus Cristos un rol minor, diferit de la erezie la ere-
zie. În gnosticism, omul este dumnezeu, iar Isus Cristos nu este decât o 
creatură, un simplu om, chiar dacă omul perfect. 

În al treilea rând, şi această afirmaţie o facem de pe poziţia omului de 
credinţă, pentru care Isus Cristos este unicul Mântuitor, putem afirma că 
lupta pe care au dus-o părinţii şi scriitorii Bisericii pe parcursul timpului 
împotriva acestor erezii, luptă care, la drept vorbind, continuă şi astăzi, 
a avut drept scop să arate adevăratul chip al acestor erezii, dar, mai ales, 
să arate adevăratul chip al Domnului nostru Isus Cristos, aşa cum ni l-au 
transmis Sfintele Scripturi. Este ceea ce este chemat să facă şi omul con-
temporan: să arate lumii întregi chipul adevărat şi plin de iubire al lui Isus 
Cristos şi să ducă lupta cea bună împotriva atâtor mişcări şi erezii care se 
numesc pe ele însele adevărate, dar care nu au alt scop decât a-l îndepărta 
pe om de Dumnezeu Treime şi de Biserica sa.

142 tertuLian, „Despre trupul lui Hristos”, în iDem, Tratate dogmatice şi apologetice, 
Polirom, Iaşi 2007, 236-237.

143 Cf. Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dogmatica catolică, IV, 290.
144 Cf. Leo schEFFczyk – Anton zIEgEnaus, Dogmatica catolică, IV, 167, 169.



CĂRŢILE NOASTRE

Comisia PontifiCală BiBliCă, Biblia şi morala. Rădăcinile biblice 
ale acţiunii creştine, 232 p., 14x20, ISBN 978-606-578-109-2. 

Dorinţa arzătoare de fericire, adică dorinţa de a avea o viaţă pe deplin 
satisfăcătoare, este dintotdeauna profund înrădăcinată în inima umană. 
Realizarea acestei dorinţe depinde în mare parte de propria acţiune care se 
întâlneşte şi, adesea, se ciocneşte cu aceea a celorlalţi. Cum se poate reuşi 
să se determine acţiunea justă care conduce fiecare persoană, comunităţile, 
naţiunile întregi spre o viaţă reuşită sau, cu alte cuvinte, spre fericire? 

Pentru creştini, Sfânta Scriptură nu este numai izvorul revelaţiei, baza 
credinţei, ci şi punctul moral de referinţă de care nu se poate face abstrac-
ţie. Din cauza diferitelor obiecţii care se opun acestei convingeri, cum ar fi: 
certitudinea, tot mai accentuată în zilele noastre, a faptului că se poate 
acţiona doar conform liberului-arbitru, neţinând cont de nicio normă ori 
prescriere, sau faptul că scrierile biblice nu mai sunt de actualitate, că nu 
mai pot oferi răspunsuri la problemele actuale etc., Comisia Pontificală 
Biblică, deja în anul 2002, prin mandatul preşedintelui de atunci, cardinalul 
Joseph Ratzinger, a voit să traseze raportul dintre Biblie şi morală, căutând 
să evidenţieze valoarea şi semnificaţia textului inspirat pentru morala din 
timpul nostru. După o muncă intensă în acest sens, Comisia prezintă rodul 
efortului membrilor ei, în anul 2008, sub titlul „Biblia şi morala. Rădăcinile 
biblice ale acţiunii creştine”, document tradus în limba română de pr. dr. 
Mihai Pătraşcu, pe care îl prezentăm astăzi cititorilor noştri. 

Documentul este împărţit în două mari părţi, precedate de o scurtă pre-
faţă, scrisă de preşedintele Comisiei, cardinalul William Levada, şi de o 
introducere, în care sunt prezentate obiectivele, destinatarii şi liniile de 
fond pentru înţelegerea orientării documentului. 

Prima parte, „O morală revelată: dar divin şi răspuns uman”, îşi propune 
să găsească principalele axe antropologice şi teologice care în Sfânta Scrip-
tură stau la baza reflecţiei morale şi să arate principalele consecinţe morale 
care rezultă din ele. Urmând ordinea canonică a Bibliei, persoana umană 
apare mai întâi în calitate de creatură căreia Dumnezeu i-a dăruit viaţa, 
apoi ca membru al poporului ales cu care Dumnezeu a încheiat o alianţă 
specială şi, în sfârşit, ca frate şi soră a lui Isus, Fiul întrupat al lui Dumnezeu. 

În partea a doua a documentului, „Câteva criterii biblice pentru reflec-
ţia morală”, se pleacă de la problematica actuală. Aici este scos în evidenţă 
faptul că Sfânta Scriptură nu se prezintă ca o sursă transparentă, directă, 
de soluţii la numeroasele probleme ale oamenilor de astăzi. Cu toate aces-
tea, Biblia prezintă criterii, expuse în mod sistematic în această parte, a 
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căror aplicare ajută la găsirea unor soluţii valabile pentru acţiunea umană, 
ajută în procesul delicat al unui discernământ moral corect. Astfel, Comi-
sia prezintă două criterii fundamentale (conformitatea cu viziunea biblică 
despre fiinţa umană şi conformitatea cu exemplul lui Isus) şi alte şase cri-
terii specifice (convergenţa, contrapoziţia, progresia, dimensiunea comuni-
tară, finalitatea şi discernământul). 

Documentul se încheie cu o concluzie generală în care se subliniază 
punctele de originalitate ale acestei reflecţii magisteriale: în primul rând, 
conceptul de „morală revelată” (văzută atât din prisma omului, cât şi din 
prisma lui Dumnezeu), apoi, o recitire axiologică a Decalogului, care des-
chide un domeniu dinamic, conform sensibilităţilor etice şi morale ale majo-
rităţii contemporanilor noştri, şi, în sfârşit, prezentarea sistematică a cri-
teriilor generale şi specifice, luate chiar din Sfânta Scriptură, pentru a 
trata chestiuni morale actuale. De asemenea, în această concluzie se subli-
niază că documentul de faţă deschide şi câteva perspective. 

Sperăm ca lectura acestui document să ajute la descoperirea şi conside-
rarea Sfintei Scripturi ca un text inepuizabil şi mereu actual pentru deter-
minarea acţiunii corecte de care depind reuşita şi fericirea deplină a fiecă-
rei persoane. De asemenea, sperăm ca acest document să trezească un 
dialog mai amplu cu diferite culturi şi religii, care caută, în ciuda dificultă-
ţilor cotidianului, un drum autentic de fericire şi de sens. 

Laurenţiu Turbuc 

PaPa Leon aL XIII-Lea, Providentissimus Deus şi ComIsIa PontIfI-
Cală BiBliCă, Instrucţiuni cu privire la caracterul istoric al prime-
lor trei capitole din Geneză, 52 p., 14x20. 

Providenţa divină este purtarea de grijă pe care Dumnezeu o manifestă 
în mod permanent faţă de întreaga creaţie. Ea, care, printr-un admirabil 
plan de iubire, a ridicat dintru început neamul omenesc la o participare la 
natura divină şi care, apoi, l-a restabilit în demnitatea sa de la început, 
eliberându-l de vina şi moartea comună, i-a oferit acestui om un ajutor 
preţios pentru a-i deschide, prin mijloace supranaturale, comorile ascunse 
ale divinităţii, înţelepciunii şi îndurării sale. 

Într-adevăr, revelaţia divină cuprinde adevăruri care nu sunt accesibile 
raţiunii umane şi care, cu toate acestea, au fost revelate omului, după cum 
enunţă şi Conciliul I din Vatican în Constituţia dogmatică Dei Filius, „pen-
tru ca toţi să le poată cunoaşte cu uşurinţă, cu o certitudine fermă, fără 
niciun amestec de eroare, totuşi nu pentru aceasta se poate spune că reve-
laţia este necesară într-un mod absolut, ci pentru că Dumnezeu, în infinita 
sa bunătate, l-a predestinat pe om unui scop supranatural”. 
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Enciclica de faţă, tradusă de studentul teolog Petru Ciobanu, îşi propune 
să dea un impuls şi un suport pentru citirea şi studierea Sfintei Scripturi. 
Astfel, în prima parte a enciclicei, intitulată „Utilitatea multiformă a Sfin-
tei Scripturi şi respectul permanent pe care i-l arată Biserica”, Scriptura 
este prezentată ca fiind redactată sub inspiraţie divină. Dumnezeu le-a dat 
oamenilor Scripturile. Exemplul Domnului nostru Isus Cristos şi al apos-
tolilor o demonstrează. Într-adevăr, însuşi Isus, care şi-a câştigat autorita-
tea prin minuni, avea obiceiul să apeleze la Sfintele Scripturi pentru a da 
mărturie despre misiunea sa divină. Scriptura şi predicarea, Scriptura în 
şcolile antice şi perioada scolastică fac subiectul altor câtorva subpuncte 
din prima parte. 

În partea a doua, cititorul este pus în temă cu privire la „Organizarea 
actuală a studiilor biblice”, cu un prim subpunct dedicat adversarilor şi 
erorilor, după cum spune însuşi Papa Leon al XIII-lea: „Planul pe care ni 
l-am propus cere de la noi, venerabili fraţi, să vă comunicăm ceea ce pare 
cel mai util pentru buna organizare a acestor studii. Însă mai întâi trebuie 
să-i cunoaştem pe cei care ne pun piedici, să cunoaştem acele metode şi 
acele arme în care aceştia se încred”. Tot papa afirmă într-o altă secţiune: 
„Nu trebuie să vă îngrijiţi de nimic mai mult ca de prudenţa în alegerea 
învăţătorilor, întrucât pentru această funcţie este important să fie desem-
naţi nu oameni din mulţime, ci acei care dau dovadă de o mare iubire şi o 
lungă practică a Bibliei, de o vastă cultură ştiinţifică, cu alte cuvinte, să fie 
la înălţimea misiunii lor”. Un alt accent este pus pe cercetarea şi interpre-
tarea biblică, pe relaţia dintre Scriptură şi sfinţii părinţi, precum şi pe 
Scriptură ca sufletul teologiei. 

În ultima parte, dedicată apărării Sfintei Scripturi împotriva erorilor 
moderne, Papa Leon al XIII-lea punctează schematic importanţa unităţii 
cărţilor sfinte, studiul limbilor orientale, Scriptura şi ştiinţele naturale, 
Scriptura şi inerenţa. 

După această enciclică este ataşat şi un adaos redactat de Comisia Pon-
tificală Biblică, intitulat „Instrucţiuni cu privire la caracterul istoric al pri-
melor trei capitole din Geneză”. 

Recomandăm această enciclică celor care doresc să cunoască importan-
ţa pe care Biserica Catolică o acordă Bibliei, precum şi modul în care ea 
este studiată şi predicată. 

Ştefan Tamaş 
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Claudiu Dumea, Cristos, medicul divin, şi Luca, ucenicul său, 
392 p., 14x20, ISBN 978-606-578-104-7.

Cei bolnavi trebuie să fie însănătoşiţi prin cooperarea umanului cu divi-
nul. În lucrarea de vindecare, medicul trebuie să fie un împreună-lucrător 
cu Isus Cristos. Mântuitorul a îngrijit atât sufletul, cât şi trupul celui bol-
nav. Evanghelia pe care a predicat-o a fost o solie de viaţă spirituală şi de 
vindecare fizică. Izbăvirea de păcat şi tămăduirea bolii erau strâns legate 
una de cealaltă. Aceeaşi lucrare este încredinţată medicului creştin. El tre-
buie să se alăture lui Cristos pentru uşurarea nevoilor atât fizice, cât şi 
spirituale ale semenilor lui. El trebuie să fie pentru cei bolnavi un mesager 
al îndurării, aducându-le un remediu atât pentru trupul bolnav, cât şi pen-
tru sufletul suferind din cauza păcatului. 

Cristos este capul adevărat al slujitorilor medicinei. Ca „medic-şef”, el 
stă lângă fiecare practicant temător de Dumnezeu, care lucrează pentru 
uşurarea suferinţei umane. În timp ce foloseşte remediile naturii pentru 
bolile fizice, medicul ar trebui să îndrepte atenţia pacienţilor săi către acela 
care poate uşura atât maladiile sufletului, cât şi pe cele ale trupului. Medi-
cul se străduieşte să ajute lucrarea naturală de vindecare, Cristos este cel 
care vindecă. Medicul caută să păstreze viaţa; Cristos dăruieşte viaţa. 

Sfântul Luca, autorul celei de-a treia Evanghelii, urmând exemplul lui 
Cristos, a reuşit să îmbine într-un mod minunat aspectul fizic cu cel spiritual. 
Fiind medic de profesie, înainte de a fi evanghelist, a ajutat multe persoane, 
uşurându-le suferinţa sau chiar vindecându-le de bolile şi suferinţele lor. 

Tocmai despre această muncă a medicilor în sintonie cu cea al lui Cris-
tos şi sub patronajul sfântului Luca vrea să ne vorbească părintele Claudiu 
Dumea în lucrarea Cristos, medicul divin, şi Luca, ucenicul său, pe care o 
prezentăm acum cititorilor noştri. Cartea este rodul activităţii de 22 de ani 
a părintelui Claudiu Dumea ca asistent spiritual al Asociaţiei Medicilor 
Catolici din Dieceza de Iaşi. Cartea este structurată în două părţi. În prima 
parte sunt publicate conferinţele pe care autorul le-a ţinut lună de lună 
membrilor asociaţiei, pe diferite teme de interes. În partea a doua sunt publi-
cate omiliile pe care autorul le-a ţinut în fiecare an în sărbătoarea sfântu-
lui Luca (18 octombrie), patronul medicilor catolici. 

Recomandăm această culegere de meditaţii şi predici tuturor persoanelor 
care, prin munca pe care o depun, doresc să trateze nu atât bolile, cât, mai ales, 
să aline suferinţele lui Cristos în cei bolnavi, ca, la sfârşitul zilei, să poată con-
cluziona, asemenea Maicii Tereza: „Când am ajuns la spital, tocmai aduceau 
un om care căzuse într-un canal. Era plin de răni şi de murdărie. L-am 
spălat şi l-am îngrijit. Trei ore am atins cu mâinile mele trupul lui Cristos”. 

Laurenţiu Turbuc 
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Benone LuCaCI (coord.), Seminarul Diecezan „Sfântul Iosif” 
din Iaşi. 125 de ani de la înfiinţare, 204 p., 17x24, ISBN 978-606-
578-105-4. 

„Viaţa nu poate fi înţeleasă decât dacă privim în urmă şi nu poate fi 
trăită decât dacă privim înainte”. Cu aceste cuvinte ale lui Søren Kierke-
gaard se deschide volumul omagial prilejuit de împlinirea a 125 de ani de 
la deschiderea Seminarului Diecezan din Iaşi (29 septembrie 1886), cuvinte 
pe care coordonatorul volumului, rectorul Institutului Teologic Romano-
Catolic din Iaşi, pr. dr. Benone Lucaci, le-a ales pentru a reliefa importanţa 
evenimentului trăit de întreaga comunitate seminarială şi, nu greşesc, de 
întreaga Dieceză de Iaşi şi nu numai, eveniment sărbătorit în cadrul Anu-
lui Jubiliar al Seminarului (2011-2012). În introducerea pe care o face la 
volumul de faţă, rectorul îşi întoarce privirea spre trecut şi ne invită şi pe 
noi să o facem, din două motive: pentru a mulţumi şi pentru a învăţa de la 
înaintaşii noştri. 

După această introducere, urmează cuvântul păstorului Diecezei de 
Iaşi, PS Petru Gherghel: Şcoala lui Isus – Seminarul, care compară semina-
rul cu acel minuscul grup format din 12 ucenici, care, pe drept cuvânt, 
poate fi numit primul seminar din istorie, avându-l ca formator pe însuşi 
Isus, Marele Preot. În interviul care urmează, episcopul de Iaşi explică de 
ce seminarul este inima episcopului, rememorând frumoasele momente 
din trecutul Seminarului şi al său, ca seminarist. Pe aceeaşi linie a amintiri-
lor se situează şi ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, care 
ne aduce în faţă memoria anilor 1958-1968. Momentele cruciale pentru 
Seminarul din Iaşi din perioada căderii regimului comunist ne sunt pre-
zentate de PS Aurel Percă, martor ocular şi de multe ori personaj central 
în acestea, în articolul „Seminarul din Iaşi la răspântii între două regimuri 
politice”. Şi pentru că cea mai mare parte a vieţii sale a petrecut-o în Semi-
nar, nu puteau lipsi mărturiile pr. dr. Anton Despinescu, care ne prezintă 
îndepărtata perioadă a anilor 1939-1956. O istorie mai completă, dar suc-
cintă, a Seminarului din Iaşi ne-o prezintă pr. dr. Fabian Doboş, care por-
neşte în articolul său de la primele proiecte de seminarii în Moldova, descrie 
deschiderea Seminarului, pentru ca mai apoi să treacă la perioada episco-
pilor Dominic Jaquet şi Mihai Robu, precum şi la dificila perioadă comu-
nistă şi la istoria de după anul 1989. Promoţiile de preoţi care s-au format 
în Seminarul din Iaşi, în articolul intitulat „Alma Mater Iassiensis. Pro-
moţiile de preoţi”, ne sunt prezentate de pr. dr. Ştefan Lupu, iar pr. Eduard 
Soare vorbeşte despre formarea în Seminarul Mare, cu cele patru dimensi-
uni ale sale: umană, intelectuală, spirituală şi pastorală. Şi pentru că inima 
inimii unei dieceze este capela, preoţii Eduard Ferenţ şi Alois Bulai explică 
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teologia capelei, analizând fiecare element structural al acesteia. Despre 
importantul eveniment al dedicării capelei la 1 octombrie 2000 ne relatează 
pr. dr. Eduard Ferenţ, cel sub conducerea căruia a şi fost construită capela 
Seminarului din Iaşi. Iar pentru că, pe lângă persoane, seminarul este şi 
edificiu, clădirile Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din 
Iaşi ne sunt descrise de pr. dr. Emil Dumea. 

Spre finalul volumului au fost incluse o serie de fotografii drept mărtu-
rie vizibilă a celor 125 de ani de istorie a Seminarului din Iaşi, acestea încer-
când să surprindă diferite momente din viaţa seminariştilor. Legat de arti-
colul părintelui Ştefan Lupu, sunt prezentate fotografiile seriilor de preoţi 
începând cu anul 1965. Volumul omagial al Seminarului din Iaşi se încheie 
cu patru poezii-omagii aduse inimii Diecezei de Iaşi şi păstorilor ei. 

Preotul este luat din lume şi oferit lumii pentru a o călăuzi spre scopul 
ei care este mântuirea în Cristos. De aceea, recomandăm acest volum oma-
gial tuturor credincioşilor catolici, pentru ca ei să cunoască cuibul din care 
au zburat în lume sutele de preoţi care îi păstoresc. În mod deosebit, îl reco-
mandăm preoţilor şi seminariştilor ca să pătrundă mai adânc tainele pepini-
erei Diecezei de Iaşi, în care s-au format sau în care încă se formează. 

Petru Ciobanu 

Jan DoBraCzynski, Umbra Tatălui. O biografie romanţată a 
sfântului Iosif, 388 p., 14x20, ISBN 978-606-578-085-9i. 

„Este bine să vorbeşti despre privilegiile sfântului Iosif, dar, în primul 
rând, trebuie să-l putem imita. El preferă ca noi mai mult să-l imităm decât 
să-l admirăm; şi viaţa sa a fost atât de simplă... Dar câte griji, câte dezamă-
giri! De câte ori oamenii nu i-au adus reproşuri bunului Iosif! De câte ori 
nu au vrut să-i plătească munca! Am rămâne surprinşi dacă am şti cât au 
suferit ei (Isus, Maria, Iosif)...”, spunea sfânta Tereza a Pruncului Isus. 

Despre acest sfânt Iosif, anonim şi ascultător, om al credinţei şi cunos-
cător al tainelor dumnezeieşti, încearcă să ne vorbească romancierul polo-
nez Jan Dobraczynski în cartea „Umbra Tatălui. O biografie romanţată a 
sfântului Iosif”, pe care o prezentăm astăzi cititorilor noştri. Lucrarea 
apare sub forma unui roman, bazat pe evenimentele descrise în Evanghe-
liile din Noul Testament despre copilăria lui Isus Cristos şi scris, nu atât 
de dragul naraţiunii, cât mai ales din dorinţa de a prezenta un personaj 
real într-o formă atrăgătoare şi pe înţelesul tuturor. Autorul reuşeşte să 
combine într-un mod armonios şi cursiv faptele biblice cu ficţiunea literară. 

Viaţa sfântului Iosif ne este cunoscută numai din câteva însemnări 
scurte din Evanghelia lui Matei şi din cea a lui Luca. Scrierile apocrife, care 
relatează o serie de amănunte, uneori nedemne, sunt legendare. Iosif cobora 
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din neamul regelui David: „Iosif, fiul lui David”, cum l-a numit şi îngerul 
care îl încuraja să accepte situaţia neobişnuită a logodnicei sale, Maria. 

Chipul acestui măreţ personaj, pentru întreaga omenire, a rămas în 
umbră chiar şi după moarte. Comemorarea şi cinstirea publică a amintirii 
sale au început abia în secolul al IX-lea. Cu toate că poporul creştin din lumea 
întreagă, dar şi de pe meleagurile noastre, are o devoţiune deosebită faţă 
de sfântul Iosif, sunt foarte puţine scrieri care fac referire directă la viaţa 
şi activitatea acestuia, în toate limbile. 

De aceea, părintele Isidor Mărtincă, în acord cu părintele Iosif Antoci, 
găsind această carte a lui Jan Dobraczynski, „Umbra Tatălui. O biografie 
romanţată a sfântului Iosif” (titlul original: „Cien Ojca”, apărută în anul 
1977 la Editura „Warzawa”), a dorit să pună la îndemâna poporului creş-
tin, în limba română, aceste gânduri interesante şi importante despre 
sfântul Iosif şi, în paralel, viaţa preasfintei Fecioare Maria împreună cu 
Isus, fără de care Iosif nu s-ar bucura de o cinste atât de răspândită. 

Cartea debutează cu o scurtă prefaţă realizată de părintele Isidor Măr-
tincă, prin care lansează o invitaţie călduroasă la imitarea vieţii şi activităţii 
sfântului Iosif. Lucrarea în sine este împărţită în două mari părţi: „Mireasa” 
şi „Fiul”, în care autorul leagă, aşa cum s-a întâmplat, de fapt, şi în realitate, 
viaţa lui Iosif de cea a logodnicei sale, Maria, şi de cea a protejatului său, Isus 
Cristos. Iar în final, autorul ataşează un mic dicţionar de cuvinte ebraice, 
aramaice şi persane, necesare pentru o mai bună înţelegere a textului. 

Recomandăm acest roman tuturor, pentru că bunătatea, ascultarea şi 
înţelepciunea de care a dat dovadă sfântul Iosif pot cultiva o cale în sufletul 
fiecărui cititor, fie creştin, fie necreştin, iar abordarea acestui text inspirat 
din scrierile scripturistice poate ajuta la întărirea în credinţă, după exem-
plul lui Iosif, care, prin simplitatea sa, a reuşit să fie o umbră perfectă a 
Tatălui din ceruri. 

Laurenţiu Turbuc 

Taylor CaLDweLL, Medicul trupurilor şi al sufletelor: sfântul Luca, 
al treilea evanghelist al Romei imperiale, 660 p., 15x21, ISBN 978-
606-578-075-0. 

Între cei care au fost aproape de Isus Cristos în timpul activităţii sale 
pământeşti, se remarcă chipurile unor oameni care au înţeles în adâncul 
fiinţei lor că acest mare şi neobişnuit Învăţător, pe lângă care au petrecut 
atât timp, era nu doar un simplu „om al lui Dumnezeu”, ci era chiar Fiul 
lui Dumnezeu. Experienţele lor spirituale unice au ţinut să le transmită şi 
altor oameni, precum şi generaţiilor viitoare, ca pe nişte comori nepreţuite 
din care merită să se împărtăşească toţi oamenii. Şansa pe care au avut-o 
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aceşti oameni i-a determinat să fie adevăraţi mărturisitori ai adevărului 
întrupării Fiului lui Dumnezeu şi ai operei sale mântuitoare. Printre cei 
care au avut norocul, şansa să audă despre misterul lui Cristos direct de la 
discipolii acestuia, se numără şi sfântul evanghelist Luca. Despre acest 
personaj, cunoscut astăzi ca fiind autorul celui de-a treia Evanghelii, ne 
vorbeşte autoarea americană Taylor Caldwell (1900-1985) în cartea Medi-
cul trupurilor şi al sufletelor. Sfântul Luca, al treilea evanghelist al Romei 
imperiale, pe care o prezentăm cititorilor noştri. Traducerea ei în limba 
română a fost realizată de Nicoleta Prodan din originalul englez: Dear and 
glorious physician (apărut în anul 1958). 

Această lucrare, sub forma unui roman fictiv, a fost elaborată timp de 
patruzeci şi şase de ani, timp în care autoarea a muncit încontinuu pentru 
a o perfecţiona şi pentru a o face cât mai atractivă. Prima versiune a fost 
scrisă când ea avea doisprezece ani; a doua, la douăzeci şi doi de ani; a tre-
ia, la douăzeci şi şase de ani. Romanul de faţă, un bestseller, este conside-
rat capodopera autoarei, vândut în peste un milion de exemplare. 

Încă din copilărie, sfântul Luca, marele evanghelist, a reprezentat o obse-
sie pentru Taylor Caldwell, care îl compara cu Saul din Tars, cunoscut mai 
târziu ca sfântul Paul, Apostolul neamurilor. Atât sfântul Paul, cât şi sfân-
tul Luca au crezut că Isus Cristos a venit în lume nu numai pentru evrei, 
ci şi pentru toate neamurile. Aveau multe în comun: nici Paul, nici Luca 
nu-l văzuseră vreodată pe Isus; fiecare dintre ei a primit o revelaţie indivi-
duală; amândoi aveau dificultăţi cu primii apostoli, pentru că aceştia cre-
deau cu încăpăţânare că Mesia s-a întrupat şi a murit pentru a-i salva numai 
pe evrei etc. 

Acest roman, structurat pe două mari părţi, precedat de o scurtă prefaţă, 
vorbeşte despre Cristos, dar într-un mod indirect. Niciun roman şi nicio 
carte istorică nu pot să povestească istoria vieţii sale atât de bine cum o 
face Sfânta Scriptură. De aceea, povestea lui Lucanus (personajul princi-
pal din acest roman) sau a sfântului Luca este povestea peregrinării tutu-
ror oamenilor care, prin disperare şi viaţă în întuneric, prin suferinţă şi 
chin, au ajuns la picioarele şi la înţelegerea lui Dumnezeu. Aproape toate 
detaliile şi întâmplările din primii ani de viaţă ai sfântului Luca, de la vâr-
sta tinereţii şi a căutării sale, ca şi partea care se referă la familia sa şi la 
tatăl său adoptiv, sunt imaginare. 

Portretul realizat sfântului Luca în această carte, un portret, de altfel, 
complex (medic şi evanghelist), are menirea să inspire, să cheme la o reîn-
noire a credinţei şi a dragostei faţă de Dumnezeu, situate adânc în inima 
fiecărui cititor. 

Laurenţiu Turbuc 
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Anselm Grün, Noi chipuri ale lui Isus, 220 p., 14x20, ISBN 978-
606-578-102-3. 

Impactul lui Isus asupra istoriei creştinismului (şi, totodată, al omenirii) 
este atât de evident şi atât de însemnat, încât puţini oameni ar pune sub 
semnul întrebării importanţa rolului său. Cu siguranţă, nu-i putem sus-
trage lui Isus Cristos istoricitatea care a caracterizat acţiunile sale salvifice. 
Pentru mulţi teologi şi studioşi, problema istoricităţii lui Isus a fost o temă 
care a interesat şi preocupat; astfel, unii nu s-au mulţumit să scoată din 
corpul Evangheliilor doar conţinutul teologic, ci şi pe cel de natură istorică. 

Poate ne întrebăm şi noi astăzi care este mesajul pe care a vrut să ni-l 
transmită Isus din Nazaret. În ce mod reuşeşte şi astăzi să lase o urmă a 
prezenţei sale istorice şi mântuitoare în viaţa noastră? Cartea de faţă, Noi 
chipuri ale lui Isus, doreşte să prezinte succint 50 de imagini ale lui Isus, 
„acest bărbat din Nazaret care a trăit între anii 7 î.C. şi 30 d.C., mort pe 
cruce, înmormântat şi înviat”. 

Isus evreul a fost cel care a recitat psalmii, a participat la ceremoniile 
religioase de la sinagogă şi, ca un bun evreu, s-a dus mereu în pelerinaj la 
Ierusalim pentru a lua parte la sărbătorile religioase. S-a dovedit de ase-
menea liber de familie, spunând că cei care împlinesc voinţa Tatălui fac 
parte din familia sa. O imagine care provoacă este cea de vagabond (mereu 
pe drumuri), tratată într-una dintre meditaţiile prezentei lucrări (Lc 9,58 – 
„Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are 
unde-şi rezema capul”), dar şi aceea a lui Isus mâncăciosul şi băutorul de 
vin (Isus nu avea nevoie de o viaţă bazată pe asceză pentru a-şi demonstra 
spiritualitatea; era liber să mănânce şi să renunţe). Printre temele medita-
tive care îl prezintă pe Isus împotriva logicii randamentului, Isus priete-
nul femeilor, Isus motiv de dezbinare, sunt prezente şi alte teme, ca Isus 
reconciliatorul (Mt 5,23 – „împacă-te mai întâi cu fratele tău şi apoi vino 
să-ţi oferi darul”), Isus medicul, Isus lumina, Isus apa vie, Isus pâinea 
(vigoarea vieţii noastre spirituale este direct proporţională cu faptul de a 
mânca în fiecare zi din Pâinea Vieţii, care s-a coborât din cer şi dă lumii 
viaţă) etc. Şi, într-adevăr, Isus este pentru fiecare creştin cale, adevăr şi 
viaţă, păstorul cel bun, prieten al copiilor, totul pentru ca la finalul pere-
grinării noastre pământeşti să fim găsiţi la dreapta sa. 

Această carte, tradusă în limba română de pr. Cristinel Fodor, prin cele 
50 de imagini, îl propune pe Isus ca model demn de urmat. Caracterul lui 
Isus, chiar dacă uneori lasă o urmă de mister, ne arată cum anume trebuie 
trăită viaţa pentru a-i da un sens autentic creştin. Temele propuse vor să 
deschidă larg orizonturile vieţii noastre, captată uneori de propriile pro-
bleme şi mai puţin orientată spre binele comun. Pentru cei care doresc să 
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înţeleagă mai bine care este raportul dintre Dumnezeu şi om, în ce mod se 
pot experimenta eliberarea, încurajarea şi beneficia de Providenţa divină, car-
tea de faţă este un compediu folositor; astfel îi vom putea răspunde lui Isus 
împreună cu apostolul Petru: „Doamne, tu ştii toate, tu ştii că te iubesc” 
(In 21,17). 

Ştefan Tamaş 

Isidor mărtinCă, Minunile lui Isus: comentariu biblic, omiletic 
şi spiritual, 394 p., 17x24, ISBN 978-606-578-100-9. 

Motivul oricărui credincios de a crede nu se datorează numaidecât fap-
tului că adevărurile revelate apar ca adevărate şi inteligibile pentru lumina 
raţiunii noastre naturale, cât, mai ales, datorită autorităţii lui Dumnezeu 
însuşi care revelează şi care nu poate nici să se înşele, nici să ne înşele în 
absoluta lui bunătate şi iubire. Totuşi, pentru ca omagiul credinţei noastre 
să fie conform raţiunii, Dumnezeu a voit ca ajutoarele interioare ale Duhului 
Sfânt să fie însoţite de dovezile exterioare ale Revelaţiei sale. Astfel, minunile 
lui Isus Cristos şi ale sfinţilor de-a lungul istoriei, profeţiile, răspândirea şi 
sfinţenia Bisericii etc. sunt semne sigure ale Revelaţiei, adaptate intelectu-
lui tuturor, fiind, în acelaşi timp, veritabile motive de credibilitate, care arată 
că asentimentul credinţei nu este nicidecum o mişcare oarbă a spiritului uman. 

Părintele Isidor Mărtincă, în cartea Minunile lui Isus: comentariu biblic, 
omiletic şi spiritual, pe care o prezentăm cititorilor noştri, se referă tocmai 
la una dintre aceste manifestări vizibile, exterioare, ale actului revelator al 
lui Dumnezeu, şi anume minunile săvârşite de Cristos în timpul vieţii sale 
pământeşti şi care sunt prezente în scrierile evanghelice din Noul Testa-
ment (Matei, Marcu, Luca şi Ioan). Autorii Evangheliilor văd în minunile 
lui Cristos realizarea profeţiilor din Vechiul Testament, împlinirea făgădu-
inţelor lui Dumnezeu, manifestarea în forme umane a mântuirii deja de 
mult anunţate. 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „minune” se raportează la 
verbul „a se minuna” (din latinescul: miror, -ari, -atus sum). Deci vorbim 
despre minune în cazul unui fapt a cărui cauză nu o cunoaştem, ori propus 
de o cauză cunoscută, dar împotriva aşteptărilor noastre. Dumnezeu poate 
interveni în legile naturii, deoarece el le-a dat, el este creator şi legislator, 
deoarece el este atotputernic şi, ca atare, poate face tot ce contrazice natura. 
În Noul Testament, minunea face sensibilă şi vizibilă reînnoirea spirituală, 
invizibilă. Ea face să fie văzute prezenţa şi acţiunea salvatoare a lui Cristos. 

Lucrarea se deschide cu o bogată introducere realizată de autor, unde 
face o clasificare a minunilor (fizice, intelectuale şi divine) şi o scurtă argu-
mentaţie a posibilităţii şi a puterii demonstrative a acestora, pe de o parte, 
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şi o scurtă prezentare a teologiei acestor semne (semne ale dragostei divine, 
ale venirii împărăţiei răscumpărătoare, ale misiunii divine, ale gloriei lui 
Dumnezeu etc.), pe de alta. În continuare, părintele ia toate minunile săvâr-
şite de Isus prezentate de cele patru Evanghelii ale Noului Testament (33 la 
număr), cărora le alcătuieşte un triplu comentariu: biblic, omiletic şi spiri-
tual. Prin comentariul biblic, autorul doreşte să prezinte şi să explice ele-
mentele constitutive ale textului, sau, mai bine zis, cadrul în care au avut 
loc aceste minuni, urmând firul narativ prezentat în textele scripturistice 
(locurile geografice, contextul istoric, politic sau social, personajele, diferi-
tele sărbători sau rituri ebraice reliefate de aceste texte etc.), dar şi anumi-
te paralelisme care reies din acestea (personaje sau locuri din Vechiul Tes-
tament etc.). Comentariul omiletic şi cel spiritual au în vedere învăţătura 
pe care cititorul o poate trage din lectura acestor minuni. Se prezintă ca o 
învăţătură pentru fiecare creştin în parte. 

Minunile lui Isus au avut, aşadar, menirea să-l reveleze pe Domnul Isus 
Cristos ca Dumnezeu şi ca om adevărat. Sperăm ca toţi cititorii acestei 
lucrări să-l descopere pe Cristos ca Dumnezeul şi Mântuitorul tuturor, 
care continuă operele sale minunate prin sfânta sa Biserică, spre mântui-
rea şi sfinţirea creştinilor şi a oamenilor de bunăvoinţă. 

Laurenţiu Turbuc 

Agustin filGueiras Pita, De vorbă cu Isus – rugăciune cu... o pâine 
pentru fiecare zi, 381 p., 14x20, ISBN 978-606-578-120-7. 

Rolul şi importanţa povestirilor în instruire şi educare sunt bine cunos-
cute; poveştile asigură dezvoltarea intelectuală a copiilor, furnizând şi între-
gind cunoştinţe într-un mod atractiv. Aportul unor pilde nu este de neglijat 
nici în viaţa celorlalte categorii de vârstă, deoarece ele influenţează dezvol-
tarea morală corectă. 

Cartea de faţă este rodul unei prezenţe continue a autorului, Agustin 
Filgueiras Pita, în mijlocul copiilor, cei care, de altfel, au inspirat această 
carte: „Multe sunt harurile pe care le datorez lui Dumnezeu; însă unul 
dintre marile daruri pe care mi le-a făcut Domnul a fost să petrec cea mai 
mare parte din viaţa mea printre copii”, spune autorul în introducerea 
cărţii; „o mulţime de lecţii mi-au dat micuţii de-a lungul a 34 de ani dedi-
caţi învăţământului. Poate că mai mult am învăţat decât am predicat”. 

Dacă în şcoală povestirea este metoda prin care învăţătorul sau profeso-
rul transmite unele cunoştinţe care nu pot fi dobândite de copii prin expe-
rienţa personală, povestirile consemnate în această carte au menirea de a 
ne da câte „o pâine pentru fiecare zi”, un punct de reflecţie cu rol formativ. 
Prin varietatea, bogăţia şi noutatea ideilor pe care le cuprind, povestirile 
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contribuie la lărgirea sferei spirituale, la dezvoltarea unui comportament 
cât mai autentic şi la o educaţie morală. 

Ca o structură generală a acestei culegeri avem cele douăsprezece luni 
ale anului, care, la rândul lor, sunt divizate pe teme specifice fiecărei zile, 
precum: „Ce face Dumnezeu?”, „Izvorul fericirii”, „Luxul de a gândi”, 
„Aventura de a trăi”, „Dumnezeu îl revalorifică pe om” etc. 

Dumnezeu este iubire, fericire, bucurie. Tot ceea ce există bun şi bucu-
ros provine de la el. Pentru aceasta, a fi departe de Domnul înseamnă a fi 
departe de fericire. Aşa cum îi spunea fericitul Papă Ioan Paul al II-lea 
unui om care avea ceva timp de când se îndepărtase de viaţa de credinţă: 
„Ce rău se simte cineva atunci când este departe de Dumnezeu! Întoarce-te!” 
Fără Dumnezeu nu există pace, fericire, nici bucurie care să dureze. Doar 
el poate sătura foamea de fericire pe care cu toţii o avem în interiorul nos-
tru. Ce rău se simte cineva atunci când este departe de Dumnezeu!” 

Parcurgerea drumului de fiecare zi cu această culegere de povestioare 
însoţite de scurte meditaţii poate fi benefică atât la nivel personal, îmbogă-
ţindu-ne şi întărindu-ne viaţa interioară, cât şi la nivel comunitar, deve-
nind noi înşine nişte ghizi pentru aproapele nostru. 

Ştefan Tamaş 

Stanislau J. klimek, Evanghelia în viaţa copiilor. Omilii pentru 
Anul A, 338 p., 14x20, ISBN 978-606-578-119-1. 

Limbajul nostru, experienţele noastre vor fi mereu nepotrivite pentru a 
vorbi despre Dumnezeu. Totuşi, pentru a putea vorbi despre Dumnezeu 
oamenilor în modul cel mai potrivit trebuie să plecăm întotdeauna de la 
Biblie. Şi aceasta, cu atât mai mult în cazul copiilor. Ei pot recepţiona mesa-
jul lui Dumnezeu mai uşor cu ajutorul unor imagini sau povestioare. Este 
metoda pe care a folosit-o şi Isus în faţa celor care-l ascultau: le vorbea în 
parabole pentru a se face înţeles. 

Evanghelia în viaţa copiilor, aşa cum se intitulează cartea recent apă-
rută la Editura „Sapientia”, este o culegere de omilii scrise de preotul polo-
nez Stanislau J. Klimek şi traduse în limba română de Andrei Adam-
Motyka. Ea s-a născut dintr-o experienţă pastorală personală a autorului, 
după cum mărturiseşte el însuşi în introducere: „O singură dată am avut 
prilejul să predau copiilor religia. Aceasta se întâmpla cu vreo patruzeci de 
ani în urmă, când, în calitate de student la teologie, am pregătit un grup de 
copii la prima sfântă Împărtăşanie şi nu a fost deloc, recunosc, aşa cum 
mi-aş fi dorit. La baza acestei culegeri se află o îndelungată muncă desfă-
şurată în bibliotecă. La început, am intenţionat să public numai o culegere 
de însemnări utile în pregătirea predicilor pentru copii. Mai apoi, mi-a venit 
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ideea de a elabora materialul adunat, prezentându-l sub forma unor pre-
dici gata făcute. Dacă am reuşit sau nu, vor aprecia confraţii mei preoţi”. 

În această carte, autorul şi-a dorit să prezinte un material conţinând 
mai mult gânduri ilustrative decât noţiuni de exegeză, dogmatică etc. În 
acest sens, în introducere sunt prezentate câteva riscuri cu privire la folo-
sirea pildelor într-o omilie. Un mare risc, alături de plictiseală, ar fi înde-
părtarea ideii de tema fundamentală şi pierderea încărcăturii doctrinare, 
gândirea copilului fiind atrasă de frumuseţea povestirii. 

Deşi multe sunt pildele ce pot fi asociate cu uşurinţă unui text biblic, 
autorului îi este teamă că nu întotdeauna a reuşit să le aleagă pe cele mai 
potrivite, care să fie strâns legate de respectivul fragment din evanghelie. 
Acest lucru se va observa îndeosebi în acele omilii în care a folosit două sau 
chiar mai multe pilde. Multitudinea imaginilor şi a acţiunilor distruge uni-
citatea experienţei şi distrage atenţia. A căutat aproape întotdeauna să se 
limiteze la comentarea evangheliei şi rareori a făcut referinţă la primele 
două lecturi. În selectarea materialului şi în temele abordate, a căutat să 
folosească un ton corect, vesel şi chiar glumeţ, evitând elementele fanteziste, 
sentimentaliste, ameninţările, pedepsele ori descrierea atrocităţilor (iadul). 
Cea mai mare parte a predicilor se adresează copiilor peste 10 ani. 

Ceea ce scria cardinalul Albino Luciani, cel care avea să devină Papa 
Ioan Paul I, cu privire la misiunea cateheţilor se potriveşte foarte bine şi 
predicatorilor: „Pe când eram încă preot, mi se spunea că textul este numai 
un reazem, un imbold, nu un fotoliu confortabil în care învăţăceii să se 
instaleze comod”. De aceea, această culegere de texte al preotului Stanis-
lau J. Klimek, care îşi propune să îmbine într-un mod armonios partea 
doctrinară ce este transmisă de textul biblic propus de Biserică şi paralela 
realizată prin expunerea unei povestioare, voieşte să vină în ajutorul pre-
dicatorilor, care deseori se confruntă cu unele dificultăţi în ilustrarea cât 
mai corectă şi mai atractivă a textului biblic proclamat, în special copiilor. 

Ştefan Tamaş 

Ioan tamaş, Compendiu de drept canonic, 640 p., 17x24, ISBN 
978-606-578-111-5. 

„Codul de drept canonic este absolut necesar Bisericii. Fiind constituită 
ca un organism social şi vizibil, Biserica are nevoie de norme, pentru ca 
structura ei ierarhică şi organică să fie vizibilă, exercitarea funcţiilor ce 
i-au fost încredinţate de dumneiezescul Întemeietor, îndeosebi puterea sacră 
şi administrarea sacramentelor, să fie bine organizată, legăturile reciproce 
dintre credincioşi să fie reglementate după dreptate bazată pe caritate”, 
spunea fericitul Papă Ioan Paul al II-lea în Constituţia apostolică Sacrae 
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disciplinae leges, prin care a promulgat noul Codex Iuris Canonici al Bise-
ricii Romano-Catolice, la 25 ianuarie 1983. 

După intrarea în vigoare a acestui Cod de drept canonic, adică în Dumi-
nica I din Advent a aceluiaşi an (27 noiembrie), au început să apară din ce 
în ce mai multe traduceri ale sale în limbile naţionale, însoţite deseori de 
multiple comentarii realizate de prestigioşi canonişti din diferitele univer-
sităţi ecleziastice. Prima traducere a acestui Cod în limba română, însoţită 
de textul original latin, a fost publicată în anul 2004 la Editura „Sapien-
tia”, iar a doua ediţie a apărut în anul 2012, ca urmare a modificărilor 
operate de papa Benedict al XVI-lea. 

Dreptul canonic, care se vrea a fi o oglindă şi o transpunere în limbaj 
juridic a Conciliului al II-lea din Vatican (1962-1965), deoarece preia cu fide-
litate doctrina acestuia, are în vedere prezentarea principiilor şi normelor 
Bisericii, după care se organizează, se conduce şi îşi desfăşoară misiunea 
sub aspectul ei văzut de comunitatea creştină. De asemenea, el analizează 
şi modul în care principiile ecleziologice sunt aplicate în viaţa Bisericii. 
Codul de drept canonic este un text de ecleziologie. Şi, fără nicio îndoială, 
este textul de ecleziologie care se bucură de autoritatea cea mai mare, fiind 
un text foarte mult folosit şi comentat. 

Un astfel de comentariu la noul Cod a fost realizat şi de părintele Ioan 
Tamaş, profesor emerit de drept canonic la Institutul Teologic Romano-
Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, având ca titlu Compendiu de drept canonic. 
În acest Compendiu, rod al unei lungi experienţe didactice, sunt reluate, 
revizuite şi reîntregite cursurile pe care părintele Tamaş le-a ţinut mai 
multor serii de studenţi seminarişti de la Institutul Teologic din Iaşi. 

După o scurtă introducere în drept, în general, şi în cel canonic, în spe-
cial, urmează prezentarea şi comentarea canoanelor care alcătuiesc cele 
şapte cărţi ale noului Cod, punând accent pe legile care au o mai mare rele-
vanţă din punct de vedere pastoral, cum sunt, de exemplu, cele referitoare 
la taina Căsătoriei. La sfârşitul lucrării, părintele Tamaş indică şi o biblio-
grafie selectivă. 

Cartea I a Codului este o introducere generală la întregul Cod şi chiar la 
întregul drept al Bisericii Latine. În cea de-a doua carte se porneşte de la 
bază, vorbindu-se mai întâi despre credincioşi în general, despre demnita-
tea lor, despre drepturile şi obligaţiile lor; în continuare se tratează despre 
clerici, despre ierarhia Bisericii şi, în final, despre institutele de viaţă con-
sacrată. Cartea a treia şi a patra tratează despre cele două funcţii impor-
tante ale Bisericii: aceea de a învăţa şi de a sfinţi. A cincea carte vorbeşte 
despre bunurile temporale ale Bisericii, iar în final, ultimele două cărţi 
tratează despre sancţiunile în Biserică şi despre procese. 
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Recomandăm acest Compendiu în special studenţilor teologi, dar şi tutu-
ror celor care doresc să ajungă la o mai bună înţelegere a Codul de drept 
canonic al Bisericii Romano-Catolice şi, folosind expresia fericitului Papă 
Ioan Paul al II-lea din Constituţia apostolică Sacrae disciplinae leges, a 
„caracterului său de complementaritate în raport cu învăţătura Conciliu-
lui al II-lea din Vatican”. 

Laurenţiu Turbuc 

Claudiu Dumea, Gramatica limbii latine, 432 p., 14x20, ISBN 
978-606-578-110-8. 

Limba latină era limba vorbită în Antichitate în regiunea din jurul Romei 
numită Lazio (Latium), de unde provine şi denumirea de „latină”, limba 
vorbită în Latium. A câştigat o importanţă majoră ca limbă oficială în Impe-
riul Roman. 

Toate limbile romanice provin din latina-mamă, iar multe cuvinte la 
baza cărora stă limba latină sunt răspândite în alte limbi moderne, precum 
engleza. Este limba oficială a Bisericii Romano-Catolice, ceea ce-i include 
şi statutul de limbă oficială a Vaticanului. 

Într-un interviu luat de Antonio Gaspari profesorului Manlio Sodi, 
decan al Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, acesta spunea: „Obser-
vând limbile noastre «neo-latine» nu putem neglija originea «latină» a vor-
birii noastre. Însă acest lucru ar fi lipsit de importanţă, dacă am uita că 
partea cea mai mare din patrimoniul cultural al Antichităţii, care s-a dez-
voltat în jurul bazinului mediteraneean, a ajuns până la noi în limbile latină 
şi greacă. De aceea, a cunoaşte latina constituie cheia pentru a putea avea 
acces la acest imens patrimoniu la care privesc cu interes popoare foarte 
îndepărtate de spaţiul nostru geocultural şi totuşi fascinate de o limbă care 
cuprinde comori de cultură care inundă umanitatea”. 

De asemenea, amintea şi Papa Benedict al XVI-lea în exortaţia Sacra-
mentum caritatis: „Este o responsabilitate culturală enormă aceea care se 
află în Biserica «latină», mai ales luând în considerare faptul că documen-
tele sale oficiale sunt date în această limbă şi este codificată în limba latină 
liturgia sa oficială”. 

Dar de această mare importanţă nu este convinsă numai Biserica Cato-
lică. De exemplu, Andrei Pleşu spunea într-un articol din Dilema Veche 
(Dilema veche, Anul VI, nr. 257 – 21 ianuarie 2009): „Studierea limbilor 
clasice în general, în mod special a limbii latine şi a civilizaţiei romane, 
care, prin intermediul dreptului roman, a pus bazele instituţionale ale pri-
mei Europe unite, reprezintă pentru educaţia tineretului european de azi 
o necesitate absolut obiectivă şi, totodată, o forţă indispensabilă echilibrului 
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internaţional. Latinitatea joacă un rol central şi universal în schimbul de 
idei, în conlucrare şi integrare. Iată de ce subliniem încă o dată faptul că 
programele şcolare nu trebuie să compromită transmiterea valorilor spiri-
tuale şi culturale ale moştenirii latinităţii şi lumii clasice”. 

Acest ghid de limbă latină propus de pr. Claudiu Dumea, profesor eme-
rit de liturgică şi de limbă latină la Institutul Teologic Romano-Catolic 
„Sfântul Iosif” din Iaşi, are menirea de a suscita dorinţa de a studia această 
limbă atât de necesară Bisericii, dar şi societăţii. Cursul cuprinde două 
părţi principale, morfologia şi sintaxa, precedate de o scurtă prezentare a 
noţiunilor de fonetică. Fiecare lecţie este alcătuită din trei părţi comple-
mentare între ele: o parte de expunere a temei gramaticale, o parte de obser-
vaţii şi o parte de exerciţii, necesare oricărui studiu de limbă. 

Ştefan Tamaş 

PaPa Ioan aL XXIII-Lea, Scrisoarea enciclică Mater et magistra, 
92 p., 14x20, ISBN 978-606-578-115-3. 

Cu ocazia celei de a 50-a aniversare a enciclicei Mater et magistra a feri-
citului Ioan al XXIII-lea, Papa Benedict al XVI-lea sublinia actualitatea 
acestui document în lumea noastră globalizată: „În Mater et magistra, 
Papa Roncalli, având o viziune despre Biserică pusă în slujba familiei umane, 
mai ales prin specifica sa misiune evanghelizatoare, s-a gândit la doctrina 
socială – anticipându-l pe fericitul Ioan Paul al II-lea – ca la un element 
esenţial al acestei misiuni, pentru că este «parte integrantă a concepţiei 
creştine despre viaţă». (...) Problema socială de astăzi este, fără îndoială, o 
problemă de dreptate socială mondială, aşa cum, de altfel, amintea deja Mater 
et magistra în urmă cu cincizeci de ani, deşi cu referinţă la un alt context. 
Pe lângă aceasta, este o altă problemă de distribuire egală a resurselor 
materiale şi nemateriale, de globalizare a democraţiei substanţiale, sociale 
şi participative. Pentru aceasta, într-un context în care se trăieşte o pro-
gresivă unificare a omenirii, este indispensabil ca noua evanghelizare a 
socialului să evidenţieze implicaţiile unei dreptăţi care trebuie realizată la 
nivel universal. Cu referinţă la fundamentul acestei dreptăţi, trebuie sub-
liniat că nu este posibilă realizarea ei sprijinindu-ne pe un simplu consens 
social, fără a recunoaşte că acesta, pentru a fi durabil, trebuie să fie înră-
dăcinat în binele uman universal. În ceea ce priveşte planul de realizare, 
dreptatea socială trebuie edificată în societatea civilă, în economia de piaţă, 
dar de o autoritate politică onestă şi transparentă, proporţionată cu ea, 
chiar şi la nivel internaţional”. 

Enciclica Mater et magistra, publicată de Papa Ioan al XXIII-lea la 15 mai 
1961 şi tradusă acum în limba română de Petru Ciobanu, se deschide cu o 
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scurtă trecere în revistă a ceea ce ne-a transmis enciclica Rerum novarum: 
„Leon al XIII-lea a vorbit într-o perioadă caracterizată de transformări 
radicale, de contraste accentuate şi revolte violente. Umbrele acelui timp 
ne fac să apreciem mai mult lumina pe care o emană învăţătura sa; i-a reve-
nit lui Leon al XIII-lea să-şi publice mesajul social, fundamentat pe natura 
umană şi pătruns de principiile şi spiritul evangheliei, mesaj care, de la 
apariţia sa, a suscitat, chiar şi în mijlocul opoziţiei uşor de înţeles, admira-
ţia şi entuziasmul universal”. 

În cea de-a doua parte a acestei enciclice sunt făcute câteva precizări şi 
dezvoltări ale învăţăturii enciclicei Rerum novarum, adăugându-se: „Pute-
rile publice, responsabile de binele comun, trebuie să se simtă angajate în 
exercitarea unei acţiuni multiple în domeniul economic, o acţiune mai vastă, 
mai profundă, mai organică; de asemenea, trebuie să se adapteze, în acest 
scop, structurilor, competenţelor, mijloacelor, metodelor. Se cuvine ca acest 
principiu să fie reamintit în permanenţă: prezenţa statului în domeniul 
economic nu are drept scop să reducă din ce în ce mai mult libertatea de 
iniţiativă personală, dimpotrivă, are drept obiectiv să-i asigure acestui dome-
niu de acţiune o amploare tot mai mare, graţie unei protecţii efective, pen-
tru toţi”. Alături de acestea, mai sunt tratate şi teme, precum socializarea, 
privită ca „o multiplicare progresivă a relaţiilor în cadrul vieţii comunitare”, 
remunerarea muncii, proprietatea privată etc. 

În cea de-a treia parte sunt dezvoltate noile aspecte ale problemei actu-
ale cu referire la raporturile dintre diversele sectoare economice, dintre 
regiunile dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate din cadrul unei economii 
naţionale, de asemenea şi la exigenţele dreptăţii în raport cu sectoarele de 
producţie, solidaritatea şi colaborarea, reechilibrarea şi promovarea regiu-
nilor subdezvoltate, creşterea demografică şi dezvoltarea economică, cola-
borarea pe plan mondial. 

În partea finală se subliniază importanţa stabilirii legăturilor vieţii în 
comun, bazate pe adevăr, dreptate şi iubire: „După atâtea progrese ştiinţi-
fice şi chiar ca urmare a lor, rămâne încă actuală problema unor relaţii 
sociale mai echilibrate din punct de vedere uman, atât în interiorul fiecărei 
comunităţi, cât şi pe plan internaţional”. 

Recomandăm lectura şi studiul acestei enciclice tuturor celor care sunt 
animaţi de iubirea lui Cristos şi simt comuniunea cu ceilalţi, acceptându-le 
nevoile, suferinţele şi bucuriile, dar şi celor care doresc să ajungă la acest 
grad de comuniune. 

Ştefan Tamaş 

CĂRŢILE NOASTRE
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PaPa Ioan aL XXIII-Lea, Scrisoarea enciclică Pacem in terris: des-
pre pacea dintre oameni bazată pe adevăr, dreptate şi libertate, 
68 p., 14x20, ISBN 978-606-578-116-0. 

Violenţa pe care continuă să o îndure atâtea persoane şi atâtea popoare, 
războaiele care însângerează încă numeroase părţi ale lumii, nedreptatea 
care apasă asupra unor continente întregi au devenit intolerabile. Trebuie 
să se treacă de la cuvinte la fapte: cetăţenii şi familiile, credincioşii şi Bise-
ricile, statele şi organismele internaţionale, toţi trebuie să se simtă che-
maţi să participe cu o implicare mai adâncă în promovarea păcii. 

Papa Ioan al XXIII-lea (1958-1963), având încă proaspete în minte atro-
cităţile provocate de cel de-al Doilea Război Mondial (1939-1945) şi privind 
îngrijorător la dezlănţuirea Războiului Rece, a lansat un apel la pace, un 
„ultim strigăt” din inima lui de „Papa cel bun”, înainte de a fi răpus de un 
cancer la stomac. Acest apel s-a concretizat prin Scrisoarea enciclică „Pacem 
in terris”: despre pacea dintre oameni bazată pe adevăr, dreptate şi libertate 
(11 aprilie 1963), pe care o prezentăm cititorilor noştri în limba română, 
graţie traducerii realizate de studentul teolog Petru Ciobanu. 

Vorbind despre valoarea acestui document, Papa Benedict al XVI-lea spu-
nea: „La apogeul Războiului Rece, când lumea încerca încă să se obişnuiască 
cumva cu ameninţarea existenţei şi proliferării armelor de distrugere în masă, 
Papa Ioan al XXIII-lea scria ceea ce avea să fie ultima sa scrisoare deschisă 
către lume. Scrisoarea a fost apelul din inimă al unui mare păstor, aflat 
aproape de sfârşitul vieţii sale, cerând ca pacea şi dreptatea să fie promovate 
cu vigoare în toate straturile societăţii, la nivel naţional şi internaţional”. 

De puţine ori o enciclică a reuşit să aibă o rezonanţă mediatică aşa de 
vastă ca aceea obţinută de Pacem in terris. Publicată oficial la 11 aprilie 
1963 – dar semnată în dimineaţa zilei de 9 aprilie, în cadrul unei ceremonii 
publice care a contribuit la răspândirea ei planetară –, enciclica a avut o 
primire fără egal în presa internaţională, în măsură să trezească o reacţie 
a opiniei publice mondiale care, şi astăzi, are puţine exemple asemănătoare. 

Enciclica este împărţită în cinci secţiuni. Prima secţiune, în paralel cu 
Declaraţia universală a drepturilor omului, stabileşte relaţia dintre oameni, 
ca indivizi, şi discută despre drepturile omului (dreptul la viaţă şi la un trai 
decent, dreptul la libertatea de conştiinţă, drepturile civile etc.) şi obligaţi-
ile lui morale (în responsabilităţi, convieţuirea în adevăr, dreptate, iubire 
şi libertate etc.) (nr. 1-45). A doua secţiune abordează raporturile dintre 
oameni şi puterile publice în cadrul fiecărei comunităţi politice (nr. 46-79). 

A treia secţiune stabileşte necesitatea egalităţii între naţiuni. Popoarele, 
intensificând relaţiile şi schimburile dintre ele, vor descoperi mai uşor legă-
turile de unitate care decurg din natura lor comună; ele vor înţelege mai 
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bine că una dintre datoriile lor primordiale, care rezultă din comuniunea 
lor de natură, este de a fundamenta relaţiile dintre oameni şi popoare pe 
iubire, şi nu pe frică (nr. 80-129). 

A patra secţiune pledează pentru nevoia de relaţii mai bune între oameni 
şi de cooperare între naţiuni (n. 130-145), iar ultima secţiune îi îndeamnă 
pe catolici să lucreze împreună cu alţii pentru promovarea binelui comun 
al întregii familii umane şi, de asemenea, luminaţi de credinţa lor şi cu 
forţa iubirii, să se străduie ca instituţiile economice, sociale, culturale sau 
politice să nu împiedice, ci să contribuie la efortul de perfecţionare a oame-
nilor, atât pe plan natural, cât şi supranatural (nr. 146-172). 

Fie ca această enciclică să devină un stimul pentru toţi la a se implica 
tot mai mult în promovarea reconcilierii şi a păcii la orice nivel şi astăzi, 
după cincizeci de ani de la emiterea ei (1963). 

Laurenţiu Turbuc 

PaPa PauL aL VI-Lea, Scrisoarea enciclică Populorum progressio: 
despre dezvoltarea popoarelor, 56 p., 14x20, ISBN 978-606-578-
117-7. 

Conceptul de „problemă socială” a evoluat de la jumătatea secolului al 
XIX-lea până astăzi. Această temă nu se limitează doar la problema mun-
citorimii; în ea sunt incluse şi problemele dezechilibrelor şi ale schimbări-
lor structurale. Astfel a înţeles Conciliul al II-lea din Vatican problema 
socială în Constituţia pastorală Gaudium et spes, viziune reluată de Paul 
al VI-lea în enciclica Populorum progressio (26 martie 1967) şi în scrisoa-
rea apostolică Octogesima adveniens (14 mai 1971). Şi papa Ioan Paul al 
II-lea scria în enciclica sa Laborem exercens: „Dacă în trecut se evidenţia în 
centrul acestei probleme mai ales problema clasei, în timpul mai apropiat 
se pune în prim-plan problema lumii” (§ 2). 

Enciclica Populorum progressio, tradusă de Petru Ciobanu, este un docu-
ment ce a accentuat problema socială la nivel mondial. Astfel, în Introdu-
cere putem citi: „Dezvoltarea popoarelor, în special a acelora care se stră-
duiesc să scape de foamete, de sărăcie, de bolile endemice, de ignoranţă, 
care caută o participare mai largă la roadele civilizaţiei, o valorizare mai 
activă a calităţilor lor umane, care se orientează decisiv spre deplina lor 
dezvoltare, este obiectul unei atente observaţii din partea Bisericii. După 
Conciliul ecumenic al II-lea din Vatican, o conştientizare reînnoită a exi-
genţelor mesajului evanghelic a determinat Biserica să se pună în slujba 
oamenilor pentru a-i ajuta să sesizeze toate dimensiunile acestei probleme 
grave şi pentru a-i convinge de urgenţa unei acţiuni solidare în această 
cotitură a istoriei umane”. 

CĂRŢILE NOASTRE
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În prima parte a acestei enciclice se tratează problema dezvoltării inte-
grale a omului, punând în discuţie aspiraţiile oamenilor, colonizarea şi colo-
nialismul, dezechilibrul crescând cauzat de producerea de alimente în exces, 
în timp ce altora acestea le lipsesc cu desăvârşire, conştientizarea crescândă 
a diferitelor condiţii sociale şi a scandalului dat de aceste diferenţe, ciocni-
rea diferitelor civilizaţii. Un alt accent este pus pe relaţia dintre Biserică şi 
dezvoltarea reliefată în acţiunile misionare: „Fidelă învăţăturii şi exem-
plului divinului ei Fondator care a vestit vestea cea bună săracilor ca semn 
al misiunii sale, Biserica nu a neglijat niciodată promovarea creşterii umane 
a popoarelor cărora le ducea credinţa în Cristos. Misionarii ei au zidit, ală-
turi de biserici, ospicii şi spitale, şcoli şi universităţi. Învăţându-i pe indi-
geni modalitatea de a trage cel mai mare folos din resursele lor naturale, 
deseori i-au apărat de lăcomia străinilor. Fără îndoială, opera lor, prin ceea 
ce avea uman, nu a fost perfectă, iar unii dintre ei au amestecat deseori 
vestirea autentică a mesajului evanghelic cu modurile de gândire şi de viaţă 
din ţara lor de origine. Însă au ştiut, de asemenea, să cultive instituţiile 
locale şi să le promoveze”. Foarte importantă este şi viziunea creştină a 
dezvoltării, conform căreia dezvoltarea nu se limitează numai la dezvolta-
rea economică, ci, „pentru a fi autentică, ea trebuie să fie integrală, adică 
să-l promoveze pe fiecare om şi omul întreg”, după cum a accentuat, pe 
bună dreptate, L.-J. Lebret, în Dynamique concrète du développement: „Nu 
acceptăm să separăm economicul de uman, dezvoltarea de civilizaţia în care 
se înscrie. Ceea ce contează pentru noi este omul, fiecare om, fiecare grup 
de oameni, până la omenirea întreagă”. Printre subiectele tratate sunt şi 
reprezentarea ierarhică a valorilor, destinaţia universală a bunurilor, pro-
prietatea, folosirea veniturilor, industrializarea, promovarea culturală etc. 

Cea de-a doua parte tratează despre dezvoltarea solidară a omenirii: 
„Dezvoltarea integrală a omului nu poate merge fără dezvoltarea solidară 
a omenirii. Am spus-o la Bombay: «Omul trebuie să întâlnească omul, naţi-
unile trebuie să se întâlnească asemenea fraţilor şi surorilor, asemenea 
copiilor lui Dumnezeu. În această înţelegere şi în această prietenie recipro-
că, în această comuniune sacră, noi trebuie, de asemenea, să începem să 
lucrăm împreună pentru a zidi viitorul comun al omenirii». Astfel, suge-
răm căutarea mijloacelor concrete şi practice de organizare şi cooperare, 
pentru a pune în comun resursele disponibile şi a realiza astfel o adevărată 
comuniune între toate naţiunile”. În această parte putem citi şi despre 
asistenţa celor slabi (lupta contra foametei, obligaţia solidarităţii), dreptatea 
în relaţiile comerciale, iubirea universală (obligaţia ospitalităţii, muncito-
rii emigraţi, simţul social etc.). 

Recomandăm această enciclică tuturor celor care vor să înţeleagă mai 
bine strigătul popoarelor suferinde, dar şi tuturor celor care au înţeles 
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acest mesaj, aşa cum încheie acest document Papa Paul al VI-lea: „Voi toţi 
care aţi înţeles apelul popoarelor suferinde, voi toţi care lucraţi pentru a 
răspunde acestui apel, voi sunteţi apostolii dezvoltării bune şi adevărate, 
care nu înseamnă bogăţia egoistă şi iubită pentru ea însăşi, ci economia în 
slujba omului, pâinea de toate zilele împărţită tuturor, ca izvor de fraterni-
tate şi semn al Providenţei”. 

Ştefan Tamaş 

PaPa PauL aL VI-Lea, Scrisoarea apostolică Octogesima adveni-
ens, 48 p., 14x20, ISBN 978-606-578-121-4. 

Constituie o convingere comună a tuturor creştinilor nevoia participării 
Bisericii la abordarea şi soluţionarea problemelor sociale. Ceea ce este firesc, 
întrucât Biserica nu poate să rămână deoparte, manifestând lipsă de inte-
res faţă de acestea, ci să se apropie de toate aspectele şi manifestările vieţii 
oamenilor. Astfel, reuşeşte să se apropie de slujirea propusă de exemplul 
Mântuitorului, care nu a venit să fie slujit, ci să slujească şi să îşi dea viaţa 
ca preţ de răscumpărare pentru mulţi. 

Din dorinţa de a continua tradiţia peregrinării Bisericii împreună cu 
omenirea cu care îşi împărtăşeşte soarta în cadrul istoriei şi datorită incer-
titudinilor şi tulburărilor anilor pontificatului său, Papa Paul al VI-lea 
(1963-1978) a dorit să transmită un mesaj specific, voind prin aceasta să le 
ofere oamenilor o susţinere în efortul lor de a-şi lua în mâini şi de a orienta 
viitorul. Acest mesaj s-a concretizat şi prin scrisoarea apostolică Octogesima 
adveniens, pe care o prezentăm cititorilor noştri, graţie traducerii realizate 
de studentul teolog Petru Ciobanu. 

Scrisoarea a fost publicată de Papa Paul al VI-lea la 14 mai 1971, fiind 
adresată Monseniorului cardinal Maurice Roy, preşedintele Consiliului 
Pontifical pentru Laici şi al Comisiei Pontificale „Justitia et Pax”, cu scopul 
„de a trezi în poporul lui Dumnezeu o deplină înţelegere a rolului său în 
momentul de faţă” şi de „a promova apostolatul pe plan internaţional” (nr. 52). 

Octogesima adveniens nu a fost scrisă într-un vid istoric sau în discon-
tinuitate cu învăţătura socială catolică din deceniile precedente, ci a conti-
nuat temele pe care le găsim atât în Constituţia pastorală privind Biserica 
în lumea contemporană Gaudium et spes, cât şi în documentele magisteri-
ale sociale ale predecesorilor săi, şi se constituie ca un răspuns dat provo-
cărilor contextului istoric în care a fost scrisă. Trebuie notat, de asemenea, 
că, prin această scrisoare apostolică, Papa Paul al VI-lea a voit să marcheze 
împlinirea a 80 de ani de la promulgarea primei enciclice sociale a Papei 
Leon al XIII-lea, Rerum novarum (15 mai 1891), enciclică despre care papa 
a afirmat, încă de la începutul scrisorii, că este cea care continuă să inspire 
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acţiunile pentru dreptatea socială, iar acest fapt l-a determinat să reia şi să 
prelungească învăţătura predecesorilor săi, răspunzând astfel noilor nece-
sităţi ale unei lumi în schimbare (nr. 1). 

După o introducere de şapte paragrafe, Octogesima adveniens este 
structurată pe patru secţiuni. Cea mai mare parte a scrisorii (nr. 8-42) se 
întoarce la o lectură a semnelor timpului, evidenţiind provocările (de 
exemplu, urbanizarea) cu care se confruntă anumite grupuri de persoane 
(tineri, femei etc), problemele la nivel mondial (cum ar fi influenţele mass-
media şi ale mediului) şi aspiraţiile oamenilor zilelor noastre. Restul scri-
sorii oferă câteva reflecţii ecleziale cu privire la aceste semne ale timpului. 

După ce a analizat situaţia actuală şi a atras atenţia cu privire la prin-
cipiile după care ar trebui să se ghideze creştinii, Papa Paul al VI-lea adaugă 
un apel la acţiune (nr. 48-52). În diversitatea situaţiilor, a funcţiilor, a orga-
nizaţiilor, fiecare creştin trebuie să-şi situeze responsabilitatea şi să dis-
cearnă, în cunoştinţă de cauză, acţiunile la care este chemat să participe. 

Lectura acestui document magisterial este utilă tuturor oamenilor de 
bunăvoinţă, pentru o transformare pozitivă a societăţii 

Laurenţiu Turbuc 

PaPa PauL aL VI-Lea, Mărturisirea de credinţă a poporului lui 
Dumnezeu, 32 p., 11x14. 

Îndatorirea fundamentală a oricărui creştin este de a sluji viaţa şi de a 
transmite credinţa şi valorile umane. Virtutea credinţei trebuie transmisă 
pornind de la viaţa concretă, cotidiană şi de la modul cum ne-o manifestăm 
în faţa semenilor noştri. 

Această „Mărturisire de credinţă a poporului lui Dumnezeu”, rostită de 
Papa Paul al VI-lea în ziua de 30 iunie 1968, vrea să reafirme credinţa din-
totdeauna a poporului lui Dumnezeu, care are drept structură principalele 
adevăruri de credinţă, în noul context cultural în care acesta trăieşte. 

Punctul de plecare este credinţa în Dumnezeu Tatăl, Creatorul cerului 
şi al pământului, Creatorul fiecărui suflet spiritual şi nemuritor: „Noi cre-
dem că acest Dumnezeu unic este absolut unic în esenţa sa infinit sfântă, 
ca şi în toate perfecţiunile sale, în atotputernicia sa, în ştiinţa sa infinită, 
în providenţa sa, în voinţa sa, în iubirea sa”. 

Se continuă cu mărturisirea credinţei în Isus Cristos, „Cuvântul veşnic 
al lui Dumnezeu, născut din Tatăl înainte de toţi vecii, de o fiinţă cu Tatăl – 
homoousios to Patri – şi prin care toate s-au făcut [...], egal Tatălui după 
divinitate şi inferior după umanitate şi el însuşi unul, nu printr-o oarecare 
confuzie imposibilă a naturilor, ci prin unitatea persoanei”. 
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Mărturisirea de credinţă în Duhul Sfânt cuprinde acţiunea acestuia în 
profeţii Vechiului Testament, dar şi în Fecioara Maria, în care s-a întrupat 
Fiul lui Dumnezeu. „El ne-a fost trimis de către Cristos prin învierea sa şi 
după înălţarea sa la Tatăl; el luminează, dă viaţă, apără şi conduce Biserica; 
el îi purifică pe membrii ei, dacă aceştia nu se opun harului”. 

După Sfânta Treime, mărturisirea de credinţă a Papei Paul al VI-lea 
atinge teme, precum păcatul, crucea, Botezul, catolicitatea şi unitatea Bise-
ricii, trupul şi sângele Domnului. Tema împărăţiei lui Dumnezeu este pri-
vită în raport cu civilizaţia: „Împărăţia lui Dumnezeu începută aici, jos, în 
Biserica lui Cristos, nu este din acestă lume, a cărei figură trece, iar pro-
pria ei creştere nu se poate confunda cu progresul civilizaţiei, ştiinţei sau 
tehnicii umane, ci ea constă în a cunoaşte tot mai profund bogăţiile inson-
dabile ale lui Cristos, în a spera tot mai puternic bunurile veşnice, în a 
răspunde cu tot mai mult zel iubirii lui Dumnezeu”. 

Mărturisirea de credinţă se încheie cu o reflecţie asupra vieţii veşnice. 
Ştefan Tamaş 

Comisia teoloGiCă internaţională, Rationes magisterii cum theo-
logia, Relaţiile reciproce dintre magisteriul ecleziastic şi teologie, 
şi ConGreGaţia Pentru DoCtrina CreDinţei, Instrucţia Donum veri-
tatis despre vocaţia eclezială a teologului, 52 p., 14x20, ISBN 978-
606-578-118-4. 

Magisteriul, potrivit înţelegerii Bisericii Catolice, este puterea acordată 
de Cristos apostolilor şi succesorilor lor, adică papei şi episcopilor în comu-
niune cu papa, de a expune, de a păstra şi de a apăra învăţătura revelaţiei 
în mod autentic, iar în anumite cazuri, în mod infailibil, prezentând-o ca 
obiect al credinţei pentru dobândirea mântuirii (cf. LG 25; DS 3074). 

De-a lungul timpului, dar mai ales după Conciliul al II-lea din Vatican, 
se remarcă faptul că anumite documente emise de magisteriul bisericesc 
nu au fost bine primite, ba chiar au fost criticate de unii teologi. Acest con-
flict dintre magisteriul bisericesc şi teologi s-a născut fie dintr-o înţelegere 
eronată a acestor documente, fie din înţelegerea greşită a simţului credinţei. 

Pentru a rezolva divergenţele dintre magisteriu şi teologi, dar şi pentru 
a evita consecinţele dăunătoare pentru credinţa poporului lui Dumnezeu, 
au intervenit atât Comisia Teologică Internaţională, cât şi Congregaţia 
pentru Doctrina Credinţei, publicând diferite documente. Dintre acestea, 
pr. dr. Ştefan Lupu, profesor de teologie dogmatică la Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică din Iaşi, a ales să traducă două mai reprezentative, pe 
care acum avem bucuria să le prezentăm cititorilor noştri. 

CĂRŢILE NOASTRE
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Primul document, elaborat de Comisia Teologică Internaţională, a fost 
publicat pe 6 iunie 1976, cu titlul Rationes magisterii cum theologia: rela-
ţiile reciproce dintre magisteriul eclezial şi teologie. Intenţia documentului 
este să ilumineze relaţia existentă între magisteriul bisericesc care are misi-
unea de a păstra şi apăra în mod autentic învăţătura revelaţiei divine şi 
teologii care au misiunea de a studia şi de a expune doctrina credinţei. 

Documentul are trei părţi, precedate de o scurtă introducere. Prima 
parte prezintă elementele comune existente între magisteriu şi teologi în 
exercitarea misiunii lor. Păstrând elementele pe care le au în comun, cea 
de-a doua parte încearcă să găsească o linie de demarcaţie, anumite puncte 
care diferenţiază magisteriul de teologi. A treia parte caută să lămurească 
în ce mod pot fi reglementate astăzi raporturile dintre magisteriu şi teologi. 

Al doilea document este instrucţia publicată de Congregaţia pentru 
Doctrina Credinţei pe data de 24 mai 1990, cu titlul: Donum veritatis, des-
pre vocaţia eclezială a teologului. Adresată în special episcopilor şi teologi-
lor, instrucţia intenţionează să contribuie la creşterea poporului lui Dum-
nezeu în cunoaşterea adevărului care ne conduce la acea libertate pentru 
a cărei dobândire Cristos a murit şi a înviat. Căutarea adevărului este 
inserată în natura omului, în timp ce ignoranţa o menţine într-o stare de 
sclavie. 

Această instrucţiune propune anumite norme pentru asigurarea rapor-
turilor juste între magisteriu şi teologi şi, eventual, pentru rezolvarea ten-
siunilor care ar putea surveni. După ce prezintă, în prima parte, adevărul 
ca dar al lui Dumnezeu făcut poporului său, documentul descrie pe scurt 
funcţia teologilor în Biserică (partea a II-a). Cea de-a treia parte se opreşte 
asupra misiunii particulare a păstorilor şi, în final, a patra parte propune 
mai întâi unele indicaţii despre raportul dintre teologie şi magisteriu şi 
apoi încearcă să clarifice problema dezacordului dintre ele. Documentul se 
încheie cu un îndemn al prefectului Congregaţiei, cardinalul Joseph Rat-
zinger, adresat păstorilor şi teologilor, de a păstra între ei relaţii reciproce 
de încredere şi un spirit de comuniune în slujirea cuvântului. 

Laurenţiu Turbuc 

Sfântul Toma de Aquino în magisteriul pontifical (PaPa Leon aL 
XIII-Lea, Scrisoarea enciclică Aeterni Patris şi Breva Cum hoc sit; 
PaPa PIus aL XI-Lea, Scrisoarea enciclică Studiorum ducem; PaPa 
PauL aL VI-Lea, Scrisoarea apostolică Lumen Ecclesiae), 92 p., 
14x20, ISBN 978-606-578-114-6. 

Documentele magisteriale traduse de studentul teolog Petru Ciobanu şi 
publicate în volumul Sfântul Toma în magisteriul pontifical se constituie 
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ca un compendiu dedicat sfântul Toma de Aquino, cunoscut pentru impor-
tanţa sa în filozofia şi teologia creştină. 

În primul document pontifical din această culegere, Scrisoarea enciclică 
Aeterni Patris a Papei Leon al XIII-lea, publicată pe 4 august 1879, se spe-
cifică: „înainte de toate, filozofia, dacă este utilizată în scopul ei adevărat, 
contribuie, într-un anume fel, la deschiderea şi netezirea drumului care 
duce la credinţa adevărată, pregătind sufletele discipolilor ei să accepte 
revelaţia; de aceea, anticii o numeau, pe drept cuvânt, fie o instituţie pre-
gătitoare a religiei creştine, fie preludiul şi ajutorul creştinismului, fie ghi-
dul spre evanghelie. Şi, pe drept cuvânt, le revine ştiinţelor filozofice com-
petenţa să apere cu solicitudine adevărurile revelate şi să se opună celor 
care le atacă”. Filozofiei îi revine onoarea să fie considerată bastion al cre-
dinţei şi sprijin puternic pentru religie. În acest document, papa pune filo-
zofia la baza trăirii autentice a credinţei, insuflându-le mai ales tinerilor 
necesitatea căutării drumului corect: „Nu există pentru noi un lucru mai 
nobil şi mai de dorit decât acela ca să vedem oferită din belşug tineretului 
studios apa pură a înţelepciunii, cea care mereu se revarsă din învăţătura 
Doctorului angelic”. 

În cel de-al doilea document al acestei cărţi, aparţinând tot Papei Leon 
al XIII-lea, Breva Cum hoc sit (4 august 1880), sfântul Toma de Aquino 
este proclamat patron al şcolilor catolice, spunându-se: „Într-adevăr, în 
timpurile noastre, studiul învăţăturii sale fiind extins pretutindeni, ne-au 
fost adresate numeroase cereri ca el, prin autoritatea Scaunului Apostolic, 
să fie proclamat patron al tuturor colegiilor, academiilor şi şcolilor catolice. 
Mulţi episcopi ne-au adus la cunoştinţă faptul că aceasta este voinţa lor şi 
au emis, prin urmare, scrisori particulare sau comune. Membrii multor 
academii şi societăţi ştiinţifice au cerut aceeaşi favoare prin rugăminţi 
umile şi insistente”. 

Al treilea document pontifical care îl omagiază pe Toma de Aquino este 
Scrisoarea enciclică Studiorum ducem a Papei Pius al XI-lea, publicată pe 
29 iunie 1923, care declară: „Sfântul Toma ar trebui să fie considerat prin-
cipalul ghid în studiul disciplinelor superioare”. Căci adevărata ştiinţă şi 
pietatea care însoţeşte toate virtuţile sunt unite între ele într-un mod minu-
nat; şi fiind Dumnezeu însuşi adevărul şi bunătatea, cu siguranţă că nu ar 
fi suficient pentru gloria lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor – scopul 
principal şi specific al Bisericii – ca slujitorii sacri să fie bine instruiţi în 
cunoaşterea lucrurilor, dacă acestea nu ar fi, de asemenea, însoţite din abun-
denţă de aceleaşi virtuţi. Această coeziune dintre învăţătură şi pietate, dintre 
erudiţie şi virtute, dintre adevăr şi iubire a fost cu adevărat excepţională la 
Doctorul angelic, care a fost asemănat cu Soarele, pentru că, în timp ce 
revărsa în minte lumina ştiinţei, aprindea în voinţă flacăra virtuţii. 

CĂRŢILE NOASTRE
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Toma de Aquino a fost, este şi va fi cu adevărat o lumină a Bisericii şi a 
întregii lumi, după cum se pune accentul şi în cel de-al patrulea document 
pontifical al acestei cărţi aparţinând Papei Paul al VI-lea, Scrisoarea apos-
tolică Lumen Ecclesiae (20 noiembrie 1974). Paul al VI-lea spune: „Sfântul 
Toma, deşi s-a ridicat prin speculaţiile sale inteligente pe cele mai înalte 
culmi, a ştiut să se umilească în faţa misterelor extraordinare şi inefabile 
ale credinţei: astfel, îngenunchea la picioarele Răstignitului de pe altar 
pentru a implora lumina înţelepciunii şi curăţia inimii, care-i permiteau să 
pătrundă cu ochi limpezi misterele lui Dumnezeu; recunoştea că a învăţat 
mai mult prin rugăciune decât prin studiu”. El păstra vie semnificaţia 
transcendenţei divine, stabilind ca premisă fundamentală a cercetării teolo-
gice adevărul că „în viaţa aceasta îl cunoaştem pe Dumnezeu cu atât mai mult 
cu cât înţelegem mai bine că el întrece tot ceea ce poate înţelege intelectul”. 

Recomandăm această carte tuturor celor care doresc să cunoască mai 
adânc importanţa şi contribuţia pe care le-a avut Toma de Aquino în apro-
fundarea filozofiei şi teologiei creştine. De asemenea, tuturor celor care 
doresc să-şi ghideze viaţa după învăţătura sfântul Toma de Aquino; căci cel 
care trăieşte într-un mod integru şi curat şi, cu ajutorul virtuţilor, pune frâu 
pasiunilor sale, fiind absolut liber de orice impediment, poate să-şi înalţe 
spiritul spre realităţile cereşti mult mai uşor şi să se ancoreze mai bine în 
misterele divinităţii, urmând cuvintele sfântului Toma: „Mai întâi viaţa şi 
apoi învăţătura, pentru că viaţa conduce spre cunoaşterea adevărului”. 

Ştefan Tamaş 

Lecţionarul Roman, vol. I: Timpul Adventului şi Timpul Cră-
ciunului, 356 p., 21x30, ISBN 978-606-578-122-1. 

După publicarea primei traduceri a Bibliei în Biserica Romano-Catolică 
din România (28 iunie 2013), traducere efectuată de pr. Alois Bulai şi pr. 
Eduard Pătraşcu, Conferinţa Episcopală din România a autorizat Comisia 
Liturgică a Diecezei de Iaşi să opereze înlocuirea textelor biblice din Lecţi-
onarul Roman, care s-au folosit până acum pe teritoriul României, cu tex-
tele din această nouă traducere şi ţinând cont de a doua ediţie tipică a 
Ordo Lectionum Missae, publicat de Congregaţia pentru Cultul Divin şi 
Disciplina Sacramentelor în 1981. 

Aşa cum se ştie, după reforma liturgică realizată de Conciliul al II-lea 
din Vatican, s-au publicat două ediţii tipice ale Lecţionarului Roman. Prima 
ediţie tipică pentru Biserica Catolică a fost publicată în anul 1969, iar a 
doua, în anul 1981. În România, prima ediţie a Lecţionarelor (în cinci 
volume, fără volumul VI) a fost publicată de pr. Ioan Ciuraru între anii 1978-
1980, după Ordo Lectionum Missae din 25 mai 1969. Între anii 1999-2000, 
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din cauza situaţiei precare în care ajunseseră Lecţionarele şi mai ales din 
cauză că vechea ediţie se epuizase, la iniţiativa şi sub coordonarea pr. Alois 
Bulai, la Editura „Presa Bună” s-au retipărit aceste Lecţionare într-o nouă 
formă grafică şi tipografică. 

În anul 1981, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramen-
telor a publicat o nouă ediţie a Lecţionarului Roman. Principala noutate a 
acestei ediţii constă în faptul că foloseşte pentru lecturile biblice textul 
Neovulgatei, aşa cum a stabilit Papa Ioan Paul al II-lea prin Constituţia 
apostolică Scripturarum thesaurus din 25 aprilie 1979. Pe lângă aceasta, 
se adaugă următoarele diferenţe: 1) A fost lărgit textul „Principiilor gene-
rale”; 2) Au fost introduse toate referinţele biblice conţinute în Lecţiona-
rele riturilor sacramentelor şi sacramentaliilor, publicate după prima edi-
ţie a Orânduirii lecturilor de la Liturghie; 3) Au fost adăugate şi indicaţiile 
biblice pentru lecturi în unele Liturghii „pentru diferite necesităţi”, ca şi 
pentru lecturile la alte Liturghii introduse pentru prima dată în Liturghie-
rul Roman din 1975; 4) Cât priveşte celebrările Sfintei Familii, a Botezului 
Domnului, a Înălţării şi a Rusaliilor, au fost adăugate referinţe la lecturi 
„ad libitum”, astfel ca să rezulte complet, şi pentru aceste celebrări, cadrul 
textelor biblice, aşa cum sunt distribuite în ciclurile A, B, C din Lecţiona-
rul festiv; 5) S-au introdus indicaţiile biblice pentru sfinţii adăugaţi ulterior 
în Calendarul Roman general. 

Noua ediţie a Lecţionarului Roman în limba română a fost realizată de 
Comisia liturgică din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, după textul 
original latin: Missale Romanum, Ex decreto sacrosancti oecumenici Con-
cilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioan-
nis Pauli PP. II cura recognitum, Ordo Lectionum Missae, Editio typica 
altera, Libreria Editrice Vaticana 1981. Traducerea acestor texte a fost 
aprobată de Conferinţa Episcopală Română cu prot. nr. 112/29.11.2006 şi 
a obţinut recunoaşterea (recognitio) din partea Congregaţiei pentru Cultul 
Divin şi Disciplina Sacramentelor prin Decretul nr. 1527/03/L. 

Lecţionarul Roman în limba română apare sub egida Conferinţei Episco-
pale Române şi va fi tipărit în şase volume: 1. Timpul Adventului şi Tim-
pul Crăciunului; 2. Timpul Postului Mare şi Timpul Pascal; 3. Timpul de 
peste An, Săptămânile I-XVII; 4. Timpul de peste An, Săptămânile XVIII-
XXXIV; 5. Sfinţii; 6. Pentru Liturghiile rituale şi votive, pentru Liturghiile 
celebrate în diferite necesităţi sau trebuinţe, Liturghiile pentru răposaţi. 

Precizăm că, prin dispoziţia Conferinţei Episcopale Române, această 
ediţie a Lecţionarului Roman este declarată tipică pentru România şi intră 
în vigoare începând cu anul liturgic 2013-2014. 

Pr. dr. Ştefan Lupu 

CĂRŢILE NOASTRE



146 DIALOG TEOLOGIC 32 (2013)

Ştefan LuPu (coord.), În umbra crucii. Articole şi studii despre 
viaţa şi activitatea episcopului Anton Durcovici, 556 p., 17x24, 
ISBN 978-606-578-124-5. 

Imaginea lui Cristos, păstorul cel bun, care îşi dă viaţa pentru oile sale 
şi care le poartă la păşuni verzi, nu poate fi uitată niciodată, fiind înscrisă 
în istoria omenirii ca manifestare a iubirii Părintelui veşnic, Tatăl nostru 
din ceruri. „Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are 
nicio putere asupra lui” (Rom 6,9). Cristos este viu şi prezent în istoria 
noastră şi continuă să ne ofere viaţa sa prin cuvântul său şi prin sacramen-
tele sale. Cristos, păstorul cel bun, este prezent în lume şi prin aleşii săi, 
prin episcopi şi preoţi. 

Acest an, 2013, pentru Dieceza de Iaşi are o semnificaţie deosebită – 125 
de ani de la naşterea episcopului martir dr. Anton Durcovici (s-a născut la 
17 mai 1888 în Bad Deutsch-Altenburg, Austria), precum şi 65 de ani de la 
consacrarea sa episcopală (5 aprilie 1948). De asemenea, 2013 este anul în 
care (mai exact, la 31 octombrie), după un lung proces, Papa Francisc a 
autorizat Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor să promulge decretul de 
recunoaştere a martiriului lui Anton Durcovici, ucis din ură faţă de credinţă 
în închisoarea de la Sighet (10 decembrie 1951). 

Deşi de la moartea episcopului Anton Durcovici în închisoarea de la Sighet 
a trecut mai bine de jumătate de secol, cei care l-au cunoscut îi păstrează 
vie amintirea. Pentru aceştia, dar şi pentru cei care l-au descoperit în pagi-
nile unor lucrări, preotul „cu părul cărunt, cu ochii albaştri, limpezi, care 
te pătrundeau până în adâncul sufletului”, rămâne un reper moral, un inte-
lectual al vremii sale, un om care a arătat că „nimic nu este în zadar, că nu 
se termină totul în gol”. 

Editura „Sapientia”, prin munca de coordonare a părintelui Ştefan 
Lupu, prezintă cititorilor cartea În umbra crucii – o culegere de articole, 
studii, amintiri –, dedicată acestui slujitor al lui Dumnezeu, Anton Durco-
vici. Titlul acestui volum vrea să scoată în evidenţă consecvenţa cu care 
acest venerabil episcop şi-a purtat crucea, atât în timpul episcopatului său, 
cât şi în faţa Securităţii, rămânând mereu „în umbra crucii”. 

Întreaga sa viaţă, din primele clipe ale copilăriei şi pe tot parcursul stu-
diilor şi ministerului său sacerdotal, este o mărturie vie a unei iubiri unice 
şi fără rezerve faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Toţi cei care l-au cunos-
cut şi i-au fost ucenici sau au avut bucuria să-i stea în preajmă dau mărtu-
rie cu competenţă şi entuziasm despre sufletul său nobil şi despre iubirea 
sa, asemănătoare lui Cristos, care „iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a 
iubit până la sfârşit” (In 13,1). 
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Lucrarea se deschide cu un cuvânt introductiv al PS Petru Gherghel, cu 
câteva cuvinte din partea PS Aurel Percă, în semn de preţuire faţă de mar-
tirul Durcovici, un cuvânt de salut din partea arhiepiscopului de Viena, 
Christoph Schönborn, şi o prefaţă realizată de părintele coordonator, Şte-
fan Lupu. 

Lucrarea În umbra crucii, structurată în cinci părţi, face parte dintr-un 
amplu proiect al Departamentului de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-
Catolice de Iaşi şi care vizează recuperarea istorică a unei personalităţi 
complexe a Bisericii noastre locale, proces ce a fost iniţiat imediat după 
prăbuşirea regimului comunist din România. 

Prima parte conţine predicile, cuvântările, scrierile pastorale şi circula-
rele pe care Preasfinţitul Petru Gherghel le-a dedicat în perioada 1990-
2013 cunoaşterii vieţii şi martiriului ilustrului său predecesor la cârma 
Diecezei Romano-Catolice de Iaşi. 

Partea a doua a volumului conţine articole şi studii despre viaţa episco-
pului Anton Durcovici. O parte a acestora reprezintă cele mai noi rezultate 
istorice şi arhivistice obţinute de cercetătorii implicaţi în recuperarea memo-
riei istorice a episcopului martir, în timp ce altele au fost publicate iniţial 
în reviste de specialitate în ultimele două decenii. 

Partea a treia este constituită în totalitate din articole comemorative 
privindu-l pe episcopul Anton, majoritatea acestora fiind publicate iniţial 
în paginile revistei diecezane „Lumina creştinului”. În cadrul acestei secţiuni 
apare şi discursul rostit de Înalt Preasfinţitul dr. Ioan Robu, în cadrul sim-
pozionului omagial „120 de ani de la naşterea episcopului martir dr. Anton 
Durcovici” (Iaşi, 16 mai 2008). 

Partea a patra conţine amintiri ale unor persoane care l-au cunoscut pe 
episcop, anumite evocări ale unor pelerinaje diecezane efectuate după anul 
2001 la Sighetu Marmaţiei, relatări ale unor manifestări care au avut loc 
la Bad Deutsch-Altenburg, un scurt istoric al cauzei de beatificare, dar şi 
mai multe creaţii literare ale unor admiratori ai episcopului: pr. Claudiu 
Dumea şi Petru Ciobanu. 

În sfârşit, partea a cincea, intitulată „Anton Durcovici – Viaţa în ima-
gini”, conţine fotografii ale episcopului, grupate în funcţie de principalele 
perioade din viaţa acestuia, începând cu anii de formare din cadrul Semi-
narului arhidicezan „Sfântul Duh” din Bucureşti (1901-1911) şi până în 
perioada în care a condus Dieceza de Iaşi, plus fişele personale de la închi-
soarea din Sighet. 

Regăsim în cuprinsul acestei lucrări numele tuturor cercetătorilor care 
în ultimii 20 de ani şi-au făcut un ideal de credinţă din a cerceta şi a readuce 
la lumină aspectele cele mai complexe ale vieţii şi martiriului episcopului 
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de Iaşi, Anton Durcovici, pe baza unor investigaţii tenace în arhivele interne 
şi externe, precum şi în arhivele fostelor instituţii ale represiunii comuniste. 

Fiecare cititor poate găsi în acest volum imaginea unui om care, deşi a 
fost ucis de duşmanii atei ai Bisericii, a biruit prin crucea lui Cristos. Poate 
fi şi un impuls puternic pentru credinţa poporului român, care, chiar dacă 
nu se află sub influenţă totalitară, este lovită de numeroase încercări, mult 
mai periculoase decât cele din trecut, şi care poate găsi în figura episcopu-
lui un veritabil model de statornicie în credinţă. „Duceţi crucea Mântuito-
rului care s-a răstignit pentru păcatele noastre, căci va veni ziua învierii şi 
pentru mult încercatul popor român”, spunea episcopul Durcovici părinte-
lui Friedrich înainte de a muri. 

Laurenţiu Turbuc 

Lucian DînCă, Despre preoţie în scrierile sfinţilor părinţi ai Bise-
ricii: Grigore de Nazianz şi Ioan Gură de Aur, 412 p., 14x20, ISBN 
978-606-578-084-241-2. 

Sfinţii părinţi s-au remarcat în istorie ca exemple vii, trăitori ai unei vieţi 
de mare sfinţenie, ca oameni ale căror lucrări erau fost pătrunse de Duhul 
Sfânt, ca luptători eminenţi împotriva ereziilor şi ca mari apărători ai Bise-
ricii. Activitatea lor a vizat în mare măsură şi slujirea sacerdotală pe care au 
prezentat-o, ridicând-o la înalte culmi, în scris sau în faptă. Profunzimea 
acestui sacrament al Preoţiei, dar şi sentimentul nevredniciei de care erau 
convinşi i-a determinat pe sfinţii părinţi să lase moştenire numeroase lucrări, 
tratate şi scrieri care caută să pună în atenţia cititorilor minunata slujire 
sacerdotală. 

Pentru a aduce în actualitate această moştenire preţioasă, pr. Lucian Dîncă 
a publicat recent la Editura „Sapientia” studiul Despre preoţie în scrierile 
sfinţilor părinţi ai Bisericii: Grigore de Nazianz şi Ioan Gură de Aur. 

Lucrarea se deschide cu o amplă introducere, în care părintele prezintă 
mai întâi identitatea preotului în Vechiul Testament, ca intermediar între 
Dumnezeu şi om, apoi în Noul Testament, ca păstor şi ghid, şi preoţia în 
scrierile sfinţilor părinţi. De asemenea, prezintă câteva elemente legate de 
acest sacrament în gândirea lui Grigore de Nazianz şi a lui Ioan Gură de 
Aur, adăugând unele date biografice despre aceştia. La această introducere, 
părintele Lucian adaugă şi o bibliografie selectivă, care poate fi de folos 
cititorului pentru aprofundarea vieţii şi a operelor acestor sfinţi părinţi. 

După această introducere, autorul oferă traducerea în limba română a 
patru dintre Discursurile sfântului Grigore (I, II, III şi XX), în care se tra-
tează despre taina sfintei Preoţii. Sublimitatea acestui sacrament l-a înfrico-
şat atât de tare pe autor, încât a fugit după hirotonirea lui ca preot. Idealul 
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Preoţiei, pe care o numeşte „arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor”, şi obligaţiile 
care decurg din ea sunt foarte frumos ilustrate în aceste discursuri. 

Apoi, părintele traduce tratatul sfântului Ioan Gură de Aur Despre Pre-
oţie, apărut sub forma unui dialog între acesta şi prietenul său, Vasile cel 
Mare (329-379). Acest tratat, structurat în şase părţi, reprezintă o capodo-
peră teologică şi, deopotrivă, literară a sfântului Ioan, iar dintre toate lucră-
rile de acest gen, aceasta este considerată opera sau tratatul clasic despre 
Preoţie şi slujirea preoţească. Tratatul conţine nu date seci de birou, ci 
„condensarea unor frământări şi experienţe” din care preoţii de astăzi au 
poate nu atât de învăţat, cât mai ales de sorbit suflare de viaţă nouă, putere 
de înălţare spre culmile viziunii patristice despre Preoţie. 

După acest tratat, părintele Lucian adaugă şi prima omilie a sfântului 
Ioan, rostită în ziua hirotonirii sale sacerdotale şi adresată episcopului Fla-
vian şi poporului din Antiohia, în care se pot observa un stil îngrijit, com-
paraţii îndrăzneţe, specifice acestui mare sfânt părinte. 

Recomandăm cu căldură această carte celor care sunt implicaţi în pro-
cesul de formare pentru Preoţie şi acelor lucrători care trudesc deja în sece-
rişul Domnului, dar şi tuturor celor care doresc să ajungă la o cunoaştere 
mai adâncă cu privire la acest sacrament şi la importanţa lui în viaţa Bise-
ricii şi a societăţii, aşa cum au văzut-o sfântul Grigore de Nazianz şi sfân-
tul Ioan Gură de Aur. 

Laurenţiu Turbuc 

Petru CioBanu, Bucuraţi-vă! Cântări ale speranţei, 100 p., 14x20, 
ISBN 978-606-578-128-3. 

Petru Ciobanu face parte din mica familie a poeţilor creştini catolici 
români care se impun printr-un înalt nivel estetic-religios. Poezia sa e 
scânteietoare, de aceea poate evoca bucuria. 

Am crezut că rugăciunea este singura manifestare a omului prin care 
acesta poate lua contact cu Dumnezeu, dar, citind această carte, m-am con-
vins că şi poezia îşi are izvoarele în Dumnezeu. Mai mult, cred că, pe lângă 
muzică, şi poezia este adecvată să exprime bucuria sub toate aspectele. 

Suntem într-o perioadă istorică în care neliniştile spirituale, tensiunile 
familiale, problemele sociale, neîncrederea în persoane, în instituţii, unite 
cu toate acele dureri şi nenorociri care ne lovesc împotriva voinţei noastre, 
par, într-adevăr, să compromită din rădăcini aspiraţiile noastre la bucurie. 
Fiecare dintre noi este însetat de bucurie aşa cum deşertul este însetat de 
apă. 

Modalitatea cea mai bună de a reacţiona şi de a ieşi din acest soi de dic-
tatură a melancoliei este tocmai să revedem, împreună cu o viziune creştină, 
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toate acele motive valide şi permanente care ne invită şi ne garantează 
recuperarea păcii noastre interioare şi ne oferă speranţă. 

Mai întâi, natura înconjurătoare (Ghiocelul), trezită la viaţă, probabil 
într-un mic oraş din Moldova, într-o dimineaţă gri, la sfârşit de februarie. 

Apoi, Cuvântul: O, Isuse-al tău cuvânt / Este plin de strălucire, / Cine-l 
are drept reper / Nu mai cade-n rătăcire (Odă Cuvântului). 

Apostolul Paul ne îndeamnă: „Bucuraţi-vă mereu în Domnul” (Fil 4,4), 
iar Carteziu consideră că bucuria este o plăcută emoţie a sufletului. 

Convins că bucuria va salva lumea, autorul crede în bucurie (Bucurie). 
O iubeşte. Ea îi hrăneşte speranţa. Ea îi irigă spaţiul interior. Este bucuria 
lui, ca viitor preot (Ochi, urechi şi buze sfinte), înaintea întâlnirii cu Bunul 
Păstor (Bunul Păstor). 

Dar cine ne va arăta chipul bucuriei interioare? Cum să o pictăm? 
Citându-l pe Papa Francisc, care spunea că „Maria ne învaţă bucuria întâl-

nirii cu Cristos”, autorul, ca un pelerin solitar, ca un vameş în spatele unei 
coloane din templu, în spatele căreia s-a aflat Paul Claudel când s-a conver-
tit ascultând cântându-se Magnificat, ne-o prezintă într-o serie de poezii 
pe Mama lui Isus şi a noastră, aşa cum se prezintă în Litanii: „cauza bucu-
riei noastre” (Venim la tine; Mamă; Totus tuus, Mama ta; Vino, Mamă). 

Oare bucuria este mereu posibilă (Te văd în chinuri grele)? E atât de 
vulnerabilă. E uşor de rănit. Ea poate deveni mută, sfâşiată de suferinţă, 
dar nu poate fi înmormântată (Victimei de Paşti; Glas de clopot). Nu se 
usucă. Fiecare dintre noi o poate experimenta (Mila ta) şi, dacă am experi-
mentat-o, să o dăruim şi altora, după motoul dominican contemplata aliis 
tradere (sfântul Toma). 

Chiar şi atunci când trupul nu mai cunoaşte decât durerea, în suflet 
poate străluci o lumină. Iar când moartea ne dă întâlnire, bucuria trasează 
o dâră de lumină în noapte (Te Deum). 

Fără nicio îndoială, scrisul îl arată pe autor fără posibilitate de ieşire. 
De aceea, această carte în care se oglindesc marea sa, cerul său, peisajul 
său interior, în care lasă poezia să vină la el aşa cum sunt lăsaţi să vină 
copiii, este, am putea spune, o mare evanghelie în care poetul ne oferă, pe 
un ton obişnuit, dar profund, câteva piste care să ne ajute să ţesem din 
nou, cu optimism, pânza seninătăţii de fii ai lui Dumnezeu, a căror esenţă 
este bucuria speranţei. 

Sunteţi aspiranţi la bucurie? Citiţi; după ce ai citit o poezie, pacea pe 
care o simţi este scrisă tot de Petru Ciobanu. 

Pr. Cristinel Fodor 
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Emil BouGauD, Sfânta Monica, mama sfântului Augustin, 376 p., 
14x20, ISBN 978-606-578-125-2. 

Într-unul din discursurile sale, Papa Benedict al XVI-lea afirma despre 
sfânta Monica: „Ea este un exemplu de urmat şi o încurajare pentru mamele 
din vremurile noastre, care trebuie să le dea o învăţătură sănătoasă copiilor 
lor şi să nu înceteze a se ruga pentru ei. Rugăciunile şi lacrimile ei au dăruit 
Bisericii pe unul dintre cei mai mari învăţători ai creştinătăţii. Într-adevăr, 
sfânta Monica a fost o mamă şi o soţie cu o conduită demnă de urmat”. 

Pentru a aprofunda acest model de sfinţenie, Editura „Sapientia” prezintă 
acum cititorilor cartea Sfânta Monica, mama sfântului Augustin, scrisă în 
1866 de Mons. Emil Bougaud (1823-1888). O primă traducere în limba 
română a cărţii a fost realizată în anul 1901 de grupul „Salba” (studenţi 
români la Budapesta) şi publicată la Blaj, în anul 1901, de dr. Elie Dăianu. 
Această traducere a fost reluată şi revizuită după originalul francez de pr. 
Viorel Ababei şi pr. diac. Petru Ciobanu. 

Despre sfânta Monica ştim că s-a născut la Tagaste, în anul 332, într-o 
familie creştină înstărită. Contrar obiceiului timpului, i s-a permis să stu-
dieze şi ea a profitat de această oportunitate citind cu mult folos Sfânta 
Scriptură. Mai târziu, s-a căsătorit cu Patriciu, un tânăr legionar ce împli-
nea diferite funcţii în administraţia locală şi care aparţinea unei familii 
oneste şi cu bunăstare. Dar singurul lucru pe care trebuia să-l realizeze 
Monica era convertirea acestuia. Tocmai acesta a fost motivul pentru care 
a acceptat să se căsătorească cu el: speranţa că îl va converti. 

Viaţa de familie a fost curând animată de naşterea a trei copii: Augus-
tin, Navigiu şi o fată (Perpetua) care, căsătorită şi apoi rămasă văduvă, a 
ajuns stareţă la mănăstirea de femei din Hippona. 

Pentru Patriciu, care îşi respecta şi îşi iubea foarte mult soţia şi copiii, 
faptul de a se fi căsătorit cu Monica a însemnat un mare noroc, cum se 
poate constata din cele povestite de fiul său, Augustin, în Confesiuni: 
„Educată în castitate şi cumpătare, ea a fost credincioasă soţului şi a cău-
tat să-l câştige pentru tine [Dumnezeule], vorbindu-i despre tine prin elo-
cinţa vieţii sale morale, cu care tu ai împodobit-o, făcând-o iubită şi admi-
rată de dânsul. Ea a tolerat infidelităţile soţului cu atâta resemnare, încât 
niciodată nu s-a certat cu el din această cauză. El era, în ciuda acestui fapt, 
foarte afectuos, dar uneori şi irascibil. Ea nu opunea rezistenţă soţului 
când se mânia, nici prin fapte şi nici prin cuvinte. Apoi, când mânia dispă-
rea şi revenea liniştea, la momentul oportun, îşi prezenta propriile justifi-
cări privind modul său de a fi”. 

În ceea ce îl priveşte pe Augustin, existenţa lui a fost schimbată de perse-
verenţa în rugăciune a sfintei Monica. După un parcurs anevoios şi datorită 
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credinţei mamei sale, Augustin s-a deschis din ce în ce mai mult spre plină-
tatea adevărului şi a iubirii, până la convertirea sa, petrecută la Milano, sub 
călăuzirea episcopului Ambroziu. După ce a fost botezat, Augustin şi mama 
lui şi-au propus să revină în Africa. În portul Ostia, lângă Roma, în aştep-
tarea îmbarcării, Monica se îmbolnăveşte şi moare în câteva zile, fericită şi 
împăcată că a reuşit să-şi vadă fiul intrat în sânul Bisericii. Ea a fost îngro-
pată în Ostia şi sfintele ei moaşte au fost transferate în cripta unei biserici, 
în secolul al VI-lea. Nouă secole mai târziu, moaştele sfintei Monica au fost 
duse la Roma. 

Exemplul acestei mame şi soţii ne îndeamnă şi pe noi să reflectăm asupra 
dificultăţilor care există şi astăzi în raporturile familiale. Monica, femeie 
înţeleaptă şi tare în credinţă, ne invită să nu ne descurajăm, ci să perseve-
răm în a-i îndemna pe toţi soţii să păstreze fermă încrederea în Dumnezeu 
şi, ataşându-se cu statornicie pe calea rugăciunii, să poată gusta fericirea 
împlinirii familiale. 

Ştefan Tamaş 

Lecţionarul Roman, vol. III: Timpul de Peste An, Săptămânile 
I-XVII, 994 p., 21x30, ISBN 978-606-578-122-1. 

După publicarea primei traduceri a Bibliei în Biserica Romano-Catolică 
din România (28 iunie 2013), traducere efectuată de pr. Alois Bulai şi pr. 
Eduard Pătraşcu, Conferinţa Episcopală din România a autorizat Comisia 
Liturgică a Diecezei de Iaşi să opereze înlocuirea textelor biblice din Lecţi-
onarul Roman, care s-au folosit până acum pe teritoriul României, cu tex-
tele din această nouă traducere şi ţinând cont de a doua ediţie tipică a 
Ordo Lectionum Missae, publicat de Congregaţia pentru Cultul Divin şi 
Disciplina Sacramentelor în 1981. 

Aşa cum se ştie, după reforma liturgică realizată de Conciliul al II-lea 
din Vatican, s-au publicat două ediţii tipice ale Lecţionarului Roman. Prima 
ediţie tipică pentru Biserica Catolică a fost publicată în anul 1969, iar a 
doua, în anul 1981. În România, prima ediţie a Lecţionarelor (în cinci 
volume, fără volumul VI) a fost publicată de pr. Ioan Ciuraru între anii 1978-
1980, după Ordo Lectionum Missae din 25 mai 1969. Între anii 1999-2000, 
din cauza situaţiei precare în care ajunseseră Lecţionarele şi mai ales din 
cauză că vechea ediţie se epuizase, la iniţiativa şi sub coordonarea pr. Alois 
Bulai, la Editura „Presa Bună” s-au retipărit aceste Lecţionare într-o nouă 
formă grafică şi tipografică. 

În anul 1981, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramen-
telor a publicat o nouă ediţie a Lecţionarului Roman. Principala noutate a 
acestei ediţii constă în faptul că foloseşte pentru lecturile biblice textul 
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Neovulgatei, aşa cum a stabilit Papa Ioan Paul al II-lea prin Constituţia 
apostolică Scripturarum thesaurus din 25 aprilie 1979. Pe lângă aceasta, 
se adaugă următoarele diferenţe: 1) A fost lărgit textul „Principiilor gene-
rale”; 2) Au fost introduse toate referinţele biblice conţinute în Lecţiona-
rele riturilor sacramentelor şi sacramentaliilor, publicate după prima edi-
ţie a Orânduirii lecturilor de la Liturghie; 3) Au fost adăugate şi indicaţiile 
biblice pentru lecturi în unele Liturghii „pentru diferite necesităţi”, ca şi 
pentru lecturile la alte Liturghii introduse pentru prima dată în Liturghie-
rul Roman din 1975; 4) Cât priveşte celebrările Sfintei Familii, a Botezului 
Domnului, a Înălţării şi a Rusaliilor, au fost adăugate referinţe la lecturi 
„ad libitum”, astfel ca să rezulte complet, şi pentru aceste celebrări, cadrul 
textelor biblice, aşa cum sunt distribuite în ciclurile A, B, C din Lecţiona-
rul festiv; 5) S-au introdus indicaţiile biblice pentru sfinţii adăugaţi ulterior 
în Calendarul Roman general. 

Noua ediţie a Lecţionarului Roman în limba română a fost realizată de 
Comisia liturgică din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, după textul 
original latin: Missale Romanum, Ex decreto sacrosancti oecumenici Con-
cilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioan-
nis Pauli PP. II cura recognitum, Ordo Lectionum Missae, Editio typica 
altera, Libreria Editrice Vaticana 1981. Traducerea acestor texte a fost 
aprobată de Conferinţa Episcopală Română cu prot. nr. 112/29.11.2006 şi 
a obţinut recunoaşterea (recognitio) din partea Congregaţiei pentru Cultul 
Divin şi Disciplina Sacramentelor prin Decretul nr. 1527/03/L. 

Lecţionarul Roman în limba română apare sub egida Conferinţei Episco-
pale Române şi va fi tipărit în şase volume: 1. Timpul Adventului şi Tim-
pul Crăciunului; 2. Timpul Postului Mare şi Timpul Pascal; 3. Timpul de 
peste An, Săptămânile I-XVII; 4. Timpul de peste An, Săptămânile XVIII-
XXXIV; 5. Sfinţii; 6. Pentru Liturghiile rituale şi votive, pentru Liturghiile 
celebrate în diferite necesităţi sau trebuinţe, Liturghiile pentru răposaţi. 

Precizăm că, prin dispoziţia Conferinţei Episcopale Române, această 
ediţie a Lecţionarului Roman este declarată tipică pentru România şi intră 
în vigoare începând cu anul liturgic 2013-2014. 

Pr. dr. Ştefan Lupu 

Lecţionarul Roman, vol. II: Timpul Postului Mare şi Timpul 
Pascal, 742 p., 21x30, ISBN 978-606-578-122-1. 

După publicarea primei traduceri a Bibliei în Biserica Romano-Catolică 
din România (28 iunie 2013), traducere efectuată de pr. Alois Bulai şi pr. 
Eduard Pătraşcu, Conferinţa Episcopală din România a autorizat Comisia 
Liturgică a Diecezei de Iaşi să opereze înlocuirea textelor biblice din Lecţi-
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onarul Roman, care s-au folosit până acum pe teritoriul României, cu tex-
tele din această nouă traducere şi ţinând cont de a doua ediţie tipică a 
Ordo Lectionum Missae, publicat de Congregaţia pentru Cultul Divin şi 
Disciplina Sacramentelor în 1981. 

Aşa cum se ştie, după reforma liturgică realizată de Conciliul al II-lea 
din Vatican, s-au publicat două ediţii tipice ale Lecţionarului Roman. Prima 
ediţie tipică pentru Biserica Catolică a fost publicată în anul 1969, iar a 
doua, în anul 1981. În România, prima ediţie a Lecţionarelor (în cinci 
volume, fără volumul VI) a fost publicată de pr. Ioan Ciuraru între anii 1978-
1980, după Ordo Lectionum Missae din 25 mai 1969. Între anii 1999-2000, 
din cauza situaţiei precare în care ajunseseră Lecţionarele şi mai ales din 
cauză că vechea ediţie se epuizase, la iniţiativa şi sub coordonarea pr. Alois 
Bulai, la Editura „Presa Bună” s-au retipărit aceste Lecţionare într-o nouă 
formă grafică şi tipografică. 

În anul 1981, Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramen-
telor a publicat o nouă ediţie a Lecţionarului Roman. Principala noutate a 
acestei ediţii constă în faptul că foloseşte pentru lecturile biblice textul 
Neovulgatei, aşa cum a stabilit Papa Ioan Paul al II-lea prin Constituţia 
apostolică Scripturarum thesaurus din 25 aprilie 1979. Pe lângă aceasta, 
se adaugă următoarele diferenţe: 1) A fost lărgit textul „Principiilor gene-
rale”; 2) Au fost introduse toate referinţele biblice conţinute în Lecţiona-
rele riturilor sacramentelor şi sacramentaliilor, publicate după prima edi-
ţie a Orânduirii lecturilor de la Liturghie; 3) Au fost adăugate şi indicaţiile 
biblice pentru lecturi în unele Liturghii „pentru diferite necesităţi”, ca şi 
pentru lecturile la alte Liturghii introduse pentru prima dată în Liturghie-
rul Roman din 1975; 4) Cât priveşte celebrările Sfintei Familii, a Botezului 
Domnului, a Înălţării şi a Rusaliilor, au fost adăugate referinţe la lecturi 
„ad libitum”, astfel ca să rezulte complet, şi pentru aceste celebrări, cadrul 
textelor biblice, aşa cum sunt distribuite în ciclurile A, B, C din Lecţiona-
rul festiv; 5) S-au introdus indicaţiile biblice pentru sfinţii adăugaţi ulterior 
în Calendarul Roman general. 

Noua ediţie a Lecţionarului Roman în limba română a fost realizată de 
Comisia liturgică din cadrul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi, după textul 
original latin: Missale Romanum, Ex decreto sacrosancti oecumenici Con-
cilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ioan-
nis Pauli PP. II cura recognitum, Ordo Lectionum Missae, Editio typica 
altera, Libreria Editrice Vaticana 1981. Traducerea acestor texte a fost 
aprobată de Conferinţa Episcopală Română cu prot. nr. 112/29.11.2006 şi 
a obţinut recunoaşterea (recognitio) din partea Congregaţiei pentru Cultul 
Divin şi Disciplina Sacramentelor prin Decretul nr. 1527/03/L. 
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Lecţionarul Roman în limba română apare sub egida Conferinţei Episco-
pale Române şi va fi tipărit în şase volume: 1. Timpul Adventului şi Tim-
pul Crăciunului; 2. Timpul Postului Mare şi Timpul Pascal; 3. Timpul de 
peste An, Săptămânile I-XVII; 4. Timpul de peste An, Săptămânile XVIII-
XXXIV; 5. Sfinţii; 6. Pentru Liturghiile rituale şi votive, pentru Liturghiile 
celebrate în diferite necesităţi sau trebuinţe, Liturghiile pentru răposaţi. 

Precizăm că, prin dispoziţia Conferinţei Episcopale Române, această 
ediţie a Lecţionarului Roman este declarată tipică pentru România şi intră 
în vigoare începând cu anul liturgic 2013-2014. 

Pr. dr. Ştefan Lupu 

Aurel PerCă, Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orien-
tări teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, 
404 p., 17x24, ISBN 978-606-578-112-2. 

Sacramentul Penitenţei sau al Reconcilierii a fost orânduit de Isus Cris-
tos după învierea sa, când le-a spus apostolilor: „Primiţi pe Duhul Sânt. 
Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” 
(In 20,22-23). Acesta este actul gratuit al Mântuitorului, prin care el iartă 
păcatele creştinului, adică ale aceluia care, după ce a aderat în mod liber la 
evanghelia sa şi face parte din comunitatea creştină, trăieşte în contrast cu 
alegerea făcută în momentul primirii darului dumnezeiesc şi, astfel, se împo-
triveşte sfinţirii Bisericii, diminuând legătura cu ea. 

Sacramentul Penitenţei este, aşadar, acţiunea divină de reconciliere cu 
Dumnezeu, prin care se revine la deplina comuniune cu Biserica. 

Reconcilierea ca sacrament îşi are rădăcinile în virtutea pocăinţei, adică 
în acea dispoziţie a inimii care îl face pe creştin să se convertească încontinuu 
la Dumnezeu, urmând primele cuvinte cu care Isus şi-a început predica sa: 
„Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” (Mc 1,15). 

Tocmai despre acest sacrament tratează PS Aurel Percă, episcop auxiliar 
de Iaşi şi profesor de teologie morală la Institutul Teologic Romano-Catolic 
din Iaşi, în lucrarea Teologia morală – Sacramentul penitenţei: orientări 
teologice, istorice şi pastorale pentru seminarişti şi preoţi, pe care o prezen-
tăm cititorilor noştri. Textul de faţă este rodul predării acestui tratat de 
teologie pe parcursul a multor ani studenţilor seminarişti. 

Intenţia autorului nu a fost aceea de a face o analiză exhaustivă a tutu-
ror aspectelor legate de acest sacrament. Cea mai mare parte a materialu-
lui consultat de autor provine din literatura teologică şi pastorală apropia-
tă de sensibilitatea Bisericii noastre locale. Indicaţiile bibliografice oferite 
la fiecare capitol pot constitui tot atâtea surse de aprofundare ale diferite-
lor aspecte privitoare la sacramentul Penitenţei. 
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Lucrarea, împărţită în zece capitole, oferă atât elemente teoretice, cât şi 
practice, necesare îndeplinirii misiunii unui preot în confesional sau în 
afara confesionalului, atunci când este vorba despre conştiinţa credincioşi-
lor. De asemenea, în acest curs sunt oferite şi o multitudine de materiale 
care ar putea fi folosite de preoţi la cateheză, pentru a prezenta doctrina 
Bisericii despre sacramentul Penitenţei. 

Primele cinci capitole (I-V) prezintă fundamentarea teologică a sacra-
mentului. Atât studierea textelor scripturistice, cât şi incursiunea în isto-
ria sacramentului Reconcilierii sunt de folos pentru cunoaşterea credinţei 
Bisericii cu privire la acest sacrament. Istoria, în definitiv, este un ajutor 
indispensabil pentru a cunoaşte adevăratul sens al cuvântului revelat, 
pentru că, astfel, se vede cum Biserica a înţeles şi a folosit această putere 
pe care i-a încredinţat-o Cristos. Incursiunea în istorie este cu atât mai 
necesară astăzi, când înţelegerea Scripturii devine tot mai dificilă din cauza 
diferitelor interpretări pe care le dă exegeza modernă. 

În următoarele cinci capitole (VI-X), autorul evaluează, din perspectiva 
tradiţiei, elementele sacramentului Penitenţei, clarificând, de asemenea, 
multe dintre interpretările moderne, nu solid fundamentate, care întunecă 
înţelegerea sacramentului. 

Lucrarea se termină cu un Vademecum pentru confesori asupra unor 
teme de morală referitoare la viaţa conjugală, document publicat de Consi-
liul Pontifical pentru Familie în anul 1997, în care accentuează necesitatea 
disponibilităţii preoţilor pentru ascultarea mărturisirilor, de care depind 
fericirea soţilor şi, de asemenea, în mare parte, seninătatea şi fericirea 
vieţii prezente: să fie pentru aceştia adevăraţi martori vii ai milostivirii lui 
Dumnezeu. 

Acest tratat poate fi de folos atât seminariştilor şi preoţilor, cât şi credin-
cioşilor laici, pentru a redescoperi în sacramentul Reconcilierii momentul 
cel mai înalt al întâlnirii cu Tatăl „bogat şi milostiv” şi de a avea siguranţa 
că el nu oboseşte niciodată de a-i ierta pe fiii săi rătăciţi. 

Laurenţiu Turbuc


