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                     Motto: 

  „Păzește comoara cea bună ce ți-a fost 

încredințată prin Duhul Sfânt care locuiește 

întru noi și îndepărtează-te de vorbirile deșarte 

și lumești și de împotrivirile științei mincinoase, 

pe care mărturisind-o unii, s-au rătăcit de la 

credință”(II Tim. 1,14 și I Tim. 6,20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Cuvânt înainte 

Cartea de faţă este o culegere de articole sau studii publicate de 

autor în revistele teologice ori bisericeşti, conferinţe susţinute cu 

diferite ocazii, precum şi predici şi cuvântări rostite în diverse biserici 

sau împrejurări, iar nu un volum care tratează un singur subiect, de 

aceea unele teme din carte au aparat critic, iar altele nu. Aceste teme 

nu au continuitate şi nu se leagă între ele decât prin unitatea de gândire 

a autorului, de aceea este posibil ca aceeaşi idee să se repete. Sperăm 

însă că acest fapt nu îl va obosi pe cititor, ci îi va fixa mai bine în 

minte ideea respectivă.  

Din această lucrare înţelegem de ce Dumnezeu şi-a ales un 

popor şi din ce motiv acesta este format din descendenţii patriarhului 

Avraam, cum şi de ce a fost strămutat acest popor din Canaan în 

Egipt, unde a dus la început o viaţă bună, însă cu trecerea vremii a fost 

robit de faraon. Dumnezeu i-a eliberat pe fiii lui Israel din robia 

egipteană prin Moise, săvârşind nenumărate şi nemaiauzite minuni 

prin intermediul acestuia, căruia i-a descoperit şi legea Vechiului 

Testament. Moise a fost conducătorul poporului ales timp de patruzeci 

de ani, ducându-l din Egipt în Canaan, pământul făgăduit evreilor de 

către Dumnezeu, însă cel care va împărţi această ţară fiilor lui Israel 

va fi Iosua Navi, slujitorul lui Moise, care i-a şi urmat la conducerea 

poporului ales. Din această carte încercăm să ne lămurim dacă criza 

României de astăzi este materială sau spirituală, tot aici citim despre 

Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu şi om într-o singură 

persoană, despre samarineni, credinţă, puterile îngereşti şi Sfânta 

Liturghie, întâlnim aici teme precum sfinţii şi animalele, chipul 

monahului la Sfinţii Părinţi, „nebunul” în paginile Sfintei Scripturi, 

începuturile vieţii creştine la „gurile Dunării”, Sfântul Munte Athos 

înainte şi după căderea Constantinopolului sub turci, părintele 

Dumitru Stăniloae şi Filocalia, consumismul, Sfântul Voivod Ştefan 

cel Mare, moştenirea duhovnicească a Ţărilor Balcanice şi rolul 

Bisericilor din Balcani în Europa Unită, luăm la cunoştinţă despre 

rolul Bisericii Ortodoxe Române în momentele cruciale ale istoriei 
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moderne a poporului român, iar în încheiere sunt prezentate mai multe 

predici şi cuvântări ocazionale rostite de autor.  

Cele mai multe dintre temele tratate în această carte au un 

caracter teologic, altele sunt însă luate din istoria poporului ales sau a 

Bisericii, membrii acesteia fiind consideraţi pe bună dreptate poporul 

ales al Noului Testament, de vreme ce Domnul Hristos Însuşi le-a spus 

evreilor: „Vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se 

va da neamului care va face roadele ei” (Matei 21,43). „Şi zic vouă că 

mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, 

cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi 

aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi 

scrâşnirea dinţilor” (Matei 8,11-12). Cu toate acestea simpla noastră 

apartenenţă la Biserică, trupul tainic al lui Hristos, nu mântuieşte pe 

nimeni, ci toţi creştinii sunt datori să împlinească poruncile lui 

Dumnezeu, pentru că aşa cum a mărturisit Domnul Hristos: „Nu 

oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci 

cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri” (Matei 7,21), „căci 

mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi” (Matei 22,14). 

Tragem nădejdea că volumul de faţă va fi de folos spre 

întărirea duhovnicească a preoţilor, a monahilor, cât şi a credincioşilor 

simpli, care se vor strădui să urmeze modelele frumoase înfăţişate în 

paginile acestei cărţi, dar se vor feri să urmeze exemplele negative 

prezentate aici, iar rolul Bisericii Ortodoxe Române în istoria ţării 

noastre va fi mai bine cunoscut şi apreciat. 
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Moise
1
 

 

1 Introducere 

 Dumnezeu a creat lumea cu cele din ea, pentru a împărtăşi şi 

altora, în afară de Sine, iubirea şi bunătatea Sa. Un loc special în 

cadrul creaţiei îl ocupă omul, care are datoria de a conduce întreaga 

făptură spre scopul ei: fericirea proprie şi preamărirea lui Dumnezeu. 

Omul a fost aşezat în rai, dar pentru că nu a ascultat de porunca 

primită de la Dumnezeu, păcătuind, a fost alungat de aici. Cu toate 

acestea, Dumnezeu a promis celor dintâi oameni, Adam şi Eva, un 

Mântuitor al omului şi al lumii din robia păcatului. 

Dumnezeu a vrut să conlucreze cu toţi oamenii pentru 

mântuirea lor, însă nu a putut, pentru că unii erau foarte păcătoşi. 

Astfel, Cain, cel dintâi om născut pe pământ, a ucis din invidie pe 

Abel, fratele său. Din urmaşii lui Cain şi ai celorlalţi fraţi ai lui s-au 

născut nişte oameni tare păcătoşi, încât „văzând Domnul Dumnezeu că 

răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele 

inimii lor sunt îndreptate numai spre rău fără încetare, I-a părut rău şi 

s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Şi a zis Domnul: 

«Şterge-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la 

om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi 

pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut»” (Fac. 6,5-7). Dumnezeu a 

pierdut prin potop toţi oamenii de pe pământ, în afară de Noe şi 

familia sa, care erau drepţi înaintea lui Dumnezeu. Din urmaşii lui 

Noe s-au născut alţi oameni, care au vrut să construiască un turn înalt, 

în care să se refugieze de mânia lui Dumnezeu în cazul unui nou 

diluviu. Văzând intenţia lor, Dumnezeu le-a amestecat limbile. 

Constatând faptul că nu poate conlucra cu toţi oamenii în 

realizarea răscumpărării lor din robia păcatului, Dumnezeu a fost 

nevoit să-şi aleagă un popor, care trebuia pregătit în mod special, 

pentru ca din sânul lui să se nască Mântuitorul lumii. Pentru acest 

                                                 
1
 Acest studiu a fost alcătuit şi susţinut de autor ca lucrare de licenţă în anul 

1993, la Catedra de Exegeza Vechiului Testament şi Limba Ebraică a Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. 
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scop a fost ales Avraam şi urmaşii lui. Patriarhul Avraam este primul 

evreu menţionat în paginile Sfintei Scripturi (Fac. 14,13). 

Multă lume se întreabă de ce Dumnezeu a ales tocmai poporul 

Israel şi nu alt popor? Sau de ce Dumnezeu a acţionat într-un mod 

preferenţial cu un popor, faţă de celelalte popoare? De ce nu a lucrat 

cu toate popoarele la fel? Dumnezeu nu a ales un popor la voia 

întâmplării, ci văzând credinţa lui Avraam şi viaţa lui curată, a hotărât 

ca urmaşii lui să formeze poporul ales. Nu Dumnezeu singur l-a ales 

pe Avraam, ci acesta a voit să urmeze lui Dumnezeu. Deci alegerea 

unui popor de către Dumnezeu nu este un act de nedreptate făcut 

celorlalte popoare, ci un act legitim şi pe deplin îndreptăţit făcut lui 

Avraam şi urmaşilor lui. Pentru a înţelege aceasta, vom prezenta 

istoria lui Avraam şi modul în care Dumnezeu i-a încercat credinţa.  

Patriarhul Avraam şi Sara, soţia lui, nu aveau copii. S-au rugat 

foarte mult lui Dumnezeu să le dăruiască un urmaş, însă vremea a 

trecut, încât cei doi au ajuns „bătrâni, înaintaţi în vârstă, iar Sarra nu 

mai era în stare să zămislească” (Fac. 18,11). „Iar când era Avram de 

nouăzeci şi nouă de ani, i S-a arătat Domnul şi i-a zis: «Eu sunt 

Dumnezeul tău; mergi în căile mele şi fii desăvârşit; şi voi încheia 

legământul Meu între Mine şi tine şi te voi înmulţi foarte». Şi te voi 

face foarte roditor şi din tine voi face neamuri, şi regi se vor ridica din 

tine. Legământul Meu îl voi pune între Mine şi tine şi seminţia ta de 

după tine, întru tot neamul lor, legământ veşnic pentru ca Eu să fiu 

Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi de după tine. Iar tu să păzeşti 

legământul Meu, tu şi urmaşii tăi de după tine întru tot neamul lor. Şi 

iată legământul pe care voi îl veţi păzi între Mine şi tine şi urmaşii tăi 

de după tine întru tot neamul lor: toţi cei de parte bărbătească ai voştri 

vor fi tăiaţi împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul 

legământului dintre Mine şi voi. În a opta zi de la naştere să fie tăiat 

împrejur tot pruncul de parte bărbătească întru tot neamul vostru; 

născut la voi în casă sau cumpărat cu bani de la orice străin care nu-i 

din seminţia voastră, cu tăiere împrejur va fi însemnat şi cel născut în 

casa ta şi cel cumpărat cu argintul tău; şi legământul Meu în carnea 

voastră va fi legământ veşnic” (Fac. 17,1-2 şi 17,6-7 şi 17,9-13). Când 

„Avraam era de o sută de ani i s-a născut Isaac, fiul său” (Fac. 21,5). 
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Acest copil era comoara de nepreţuit a părinţilor săi şi mângâierea 

bătrâneţilor lor. După ce băiatul a crescut, Dumnezeu i-a zis lui 

Avraam: „Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, 

şi du-te în ţinutul Moria şi adu-l acolo ardere de tot pe un munte, pe 

care ţi-l voi arăta Eu!” (Fac. 22,2). Avraam însă nu a pregetat şi a 

ascultat porunca lui Dumnezeu. El îl iubea pe Creator mai mult decât 

creatura, ştia că Dumnezeu l-a binecuvântat cu acest fiu şi a vrut să 

ducă la bun sfârşit porunca primită de la Dumnezeu. „Sculându-se 

deci Avraam dis-de-dimineaţă, a pus samarul pe asinul său şi a luat cu 

sine două slugi şi pe Isaac, fiul său; şi după ce a tăiat lemnele pentru 

jertfă, s-a ridicat şi a plecat spre locul despre care-i grăise Dumnezeu. 

Iar a treia zi, ridicându-şi Avraam ochii, a văzut locul de departe. 

Atunci a zis Avraam slugilor sale: «Rămâneţi aici cu asinul, iar eu şi 

băiatul ne ducem până acolo, ne vom închina şi ne vom întoarce la 

voi». Avraam a luat lemnele cele pentru jertfă şi le-a pus pe umerii lui 

Isaac, fiul său; iar el a luat în mâini focul şi cuţitul şi amândoi au 

plecat împreună. Dar Isaac i-a grăit lui Avraam, tatăl său, şi a zis: 

«Tată!». Iar acesta a răspuns: «Ce este, fiul meu?». Zis-a Isaac: «Iată, 

foc şi lemne avem; dar unde este mielul pentru jertfă?». Avraam însă a 

răspuns: «Fiul meu, va îngriji Dumnezeu de mielul jertfei Sale!». Şi s-

au dus amândoi mai departe, împreună. Iar dacă au ajuns la locul de 

care-i grăise Dumnezeu, Avraam a ridicat acolo jertfelnic, a aşezat 

lemnele pe el, l-a legat pe Isaac, fiul său, şi l-a pus pe jertfelnic, 

deasupra lemnelor. Apoi Avraam şi-a întins mâna şi a luat cuţitul ca 

să-şi înjunghie fiul. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer 

şi a zis: «Avraame, Avraame!». El a zis: «Iată-mă!». Iar îngerul a zis: 

«Să nu-ţi ridici mâna asupra băiatului, nici să-i faci vreun rău, căci 

acum ştiu că te temi de Dumnezeu şi că de dragul Lui n-ai cruţat nici 

pe fiul tău cel iubit». Şi ridicându-şi Avraam ochii, a privit, şi iată a 

văzut un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş. Şi ducându-se, 

Avraam a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul lui Isaac, 

fiul său” (Fac. 22,3-13). În acest fel a încercat Dumnezeu credinţa lui 

Avraam. Domnul a zis atunci către Avraam: „De vreme ce tu ai făcut 

aceasta, şi de dragul Meu nu l-ai cruţat nici pe fiul tău cel iubit, cu 

binecuvântare te voi binecuvânta, iar pe urmaşii tăi îi voi face 
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numeroşi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării, şi urmaşii 

tăi vor stăpâni cetăţile duşmanilor lor; şi prin urmaşul tău se vor 

binecuvânta toate neamurile pământului, pentru că tu ai ascultat de 

glasul Meu” (Fac. 22,16-18). Dumnezeu i-a mai spus lui Avraam: „Şi-

ţi voi da ţie şi seminţiei tale de după tine pământul în care pribegeşti 

acum, tot pământul Canaanului, în stăpânire veşnică, şi Eu le voi fi lor 

Dumnezeu” (Fac. 17,8).  

După ce a crescut Isaac a avut doi fii, pe Isav şi Iacov. Iacov a 

avut doisprezece fii, penultimul dintre ei numindu-se Iosif. „Iacov îl 

iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că el era 

copilul bătrâneţelor sale, şi-i făcuse o haină lungă şi aleasă. Fraţii lui, 

văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fiii săi, au fost 

cuprinşi de ură şi nu-i puteau vorbi cu prietenie” (Fac. 37,3-4), Când 

Iosif era în vârstă de şaptesprezece ani a avut două vise: pe când lega 

snopi la ţarină cu fraţii săi, snopul lui s-a ridicat şi stătea drept, în timp 

ce snopii fraţilor săi s-au strâns roată şi s-au închinat snopului lui, iar 

în al doilea vis Iosif a văzut cum soarele, luna şi unsprezece stele i se 

închinau lui. Auzind despre cele două vise, fraţii lui Iosif au prins şi 

mai mare ură faţă de el. Fraţii lui Iosif au plecat în Sichem, pentru a 

paşte oile lui Iacov, tatăl lor, iar Iosif a fost trimis de tatăl său să vadă 

ce fac aceştia. Văzându-l, fraţii lui Iosif au hotărât să-l omoare. Unul 

dintre ei însă, pe nume Ruben, a vrut să-l scape, propunând celorlalţi 

să-l arunce într-un puţ, cu gândul de a-l scăpa din mâinile lor, pentru 

a-l trimite apoi acasă. Fraţii l-au dezbrăcat pe Iosif de haina cea lungă 

şi aleasă pe care i-o făcuse tatăl său, şi l-au aruncat într-un puţ fără 

apă. Trecând pe acolo o caravană care mergea în Egipt, fraţii lui Iosif 

l-au vândut pe acesta negustorilor caravanei cu douăzeci de arginţi, 

după care junghiind un ied, au muiat haina lui Iosif în sânge şi au 

adus-o la tatăl lor, care a crezut că Iosif a fost sfâşiat de o fiară. 

Ajungând în Egipt, negustorii din caravă l-au vândut pe Iosif lui 

Putifar, comandantul gărzii de la curtea lui faraon. Mai marii Egiptului 

purtau titlul de faraon, care este un nume generic pentru regii egipteni, 

ca Caesar la romani. Poate acest titlu derivă din termenul egiptean 

„pa-ra”, care înseamnă „soare” sau „zeul soare”. 
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În Egipt „Dumnezeu era cu Iosif şi el era om îndemânatic şi 

trăia în casa egipteanului, stăpânul său, iar stăpânul său vedea că 

Domnul este cu el şi că tot ce făcea el, făcea şi Domnul să sporească în 

mâinile lui. De aceea a aflat Iosif trecere în ochii stăpânului său, care 

l-a plăcut şi l-a pus peste casa sa şi i-a dat lui Iosif pe mână tot ce avea 

el. Iar după ce l-a pus peste casa sa şi peste toate câte avea, de dragul 

lui Iosif a binecuvântat Domnul casa egipteanului; şi era 

binecuvântarea Domnului peste tot ce avea el în casa şi în ţarina sa. Şi 

a lăsat Putifar pe mâna lui Iosif tot ce avea şi, de când îl avea pe el, nu 

purta grijă de nimic din câte avea, în afară de îmbucătura pe care o 

mânca” (Fac. 39,2-6). Pentru că Iosif era „bine făcut la trup şi frumos 

la faţă” (Fac. 39,6), soţia lui Putifar a vrut să păcătuiască cu el, dar 

pentru că Iosif a refuzat-o, aceasta şi-a minţit soţul că Iosif i-a cerut să 

păcătuiască cu ea, iar Putifar l-a aruncat pe acesta în închisoare. „Dar 

Domnul era cu Iosif, a revărsat milă asupra lui şi i-a dăruit trecere în 

ochii mai-marelui temniţei, încât mai-marele temniţei a dat pe mâna 

lui Iosif temniţa şi pe toţi osândiţii care erau în temniţă, şi orice era de 

făcut acolo, el făcea. Iar mai-marele temniţei nu se mai temea de 

nimic, fiindcă toate erau pe mâna lui Iosif, pentru că Domnul era cu el 

şi tot ce făcea el făcea şi Domnul să sporească în mâinile lui” (Fac. 

39,21-23). Pe când se găsea Iosif în temniţă, au fost închişi marele 

paharnic şi marele pitar al faraonului. Fiecare dintre cei doi a visat 

câte un vis. Marele paharnic a visat  trei viţe de vie care au înfrunzit, 

au înflorit, şi au crescut struguri care s-au copt, iar el a stors un 

strugure în paharul lui faraon, pe care i l-a dat acestuia să-l bea. Iosif i-

a explicat visul, zicând că după trei zile va fi eliberat din închisoare de 

faraon şi îşi va redobândi dregătoria de la curte. Marele pitar visase că 

avea pe cap trei panere cu pâine, iar păsările ciuguleau din ele. 

Acestuia Iosif i-a spus că după trei zile faraon îl va spânzura, iar 

păsările îi vor ciuguli carnea. După trei zile cu cei doi dregători s-a 

întâmplat întocmai cum le spusese Iosif. 

La doi ani după aceea faraon a visat două vise: dintr-un râu au 

ieşit şapte vaci frumoase şi grase, care au început să pască. După ele 

au ieşit şapte vaci urâte şi slabe care au mâncat primele vaci şi tot 

slabe au rămas. Dintr-o tulpină de grâu se ridicau şapte spice frumoase 
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şi pline, iar după ele au ieşit alte şapte spice subţiri şi seci, pălite de 

vântul de răsărit, care au mâncat spicele cele pline. Faraon a chemat pe 

toţi magii şi înţelepţii Egiptului să-i tâlcuiască visele, însă nimeni nu a 

putut face acest lucru. Marele paharnic şi-a amintit atunci de Iosif, iar 

faraon l-a chemat să-i tâlcuiască visele. Iosif i-a spus regelui că cele 

şapte vase grase şi cele şapte spice pline vor fi şapte ani de belşug în 

Egipt, pe când cele şapte vaci slabe şi cele şapte spice seci vor fi şapte 

ani de foamete „în care se va uita tot belşugul în pământul Egiptului şi 

foametea va secătui toată ţara. Şi belşugul de altădată nu se va mai 

simţi în ţară, după foametea care va urma, că va fi foarte grea” (Fac. 

41,30-31). Iosif i-a spus lui faraon să aleagă un om priceput pe care 

să-l pună peste tot Egiptul, care să adune în anii de belşug a cincea 

parte din roadele pământului, care să se păstreze pentru anii de 

foamete. „Aceste cuvinte au plăcut lui faraon şi tuturor dregătorilor 

lui. Şi a zis faraon către toţi dregătorii săi: «Am mai putea găsi noi 

oare un om ca el, în care să fie duhul lui Dumnezeu?». Apoi a zis 

faraon către Iosif: «De vreme ce Dumnezeu ţi-a descoperit ţie toate 

acestea, om mai înţelept şi mai priceput decât tine nu se află. Tu să fii 

dar peste casa mea. Tot poporul meu se va supune poruncii tale, iar eu 

numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!». Apoi faraon i-a zis 

lui Iosif: «Iată, eu te pun astăzi peste toată ţara Egiptului!», şi şi-a scos 

faraon inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu 

haină de vison şi i-a pus lanţ de aur împrejurul gâtului şi a poruncit să 

fie purtat în cea de a doua sa trăsură şi crainicul să strige înaintea lui: 

«Cădeţi în genunchi!». Şi în felul acesta a fost pus Iosif peste toată 

ţara Egiptului. Apoi faraon a zis către Iosif: «Eu sunt faraon! În toată 

ţara Egiptului nimeni nu-şi va mişca mâna sau piciorul fără 

încuviinţarea ta!». Şi l-a numit faraon pe Iosif cu numele de Ţafnat-

Paneah şi i-a dat-o de soţie pe Asineta, fiica lui Poti-Fera, marele preot 

din Iliopolis” (Fac. 41,37-45). Iosif a fost numit al doilea om din Egipt 

după rege pe când avea treizeci de ani (Fac. 41,46). „Şi în cei şapte ani 

de belşug a rodit pământul cu mare rodnicie. Iar Iosif a adunat în cei 

şapte ani, care au fost cu belşug în ţara Egiptului, toate bucatele şi le-a 

pus prin cetăţi; în fiecare cetate a strâns bucatele câmpurilor 

dimprejurul ei. A strâns Iosif grâu foarte mult, ca nisipul mării, încât 
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nu se mai putea socoti, de mult ce era. Iar după ce au trecut cei şapte ani de 

belşug care au fost în ţara Egiptului, au venit cei şapte ani de foamete, după 

cum spusese Iosif. Atunci s-a făcut foamete în toate ţările, dar în toată ţara 

Egiptului era pâine. Când însă a flămânzit şi toată ţara Egiptului, atunci 

poporul a început a-i cere faraonului să le dea pâine, iar faraon a zis către 

toţi egiptenii: «Duceţi-vă la Iosif şi ce vă va spune el, aceea să faceţi!». Şi 

dacă foametea s-a întins pe tot cuprinsul ţării, a deschis Iosif toate grânarele 

şi vindea pâine tuturor egiptenilor. Dar toate ţările veneau în Egipt să 

cumpere pâine de la Iosif, căci foametea se întinsese peste tot pământul” 

(Fac. 41,47-49 şi 41,53-57).  

Pentru că foametea se extinsese şi în afara Egiptului, la doi ani 

de la începerea ei fraţii lui Iosif au venit din Canaan să cumpere grâu 

de la Iosif, fără a-l recunoaşte însă. Iosif li s-a făcut cunoscut şi le-a 

spus: „Nu vă întristaţi, nici să vă pară rău că m-aţi vândut aici, fiindcă 

spre păstrarea vieţii m-a trimis pe mine Dumnezeu înaintea voastră. 

Că iată, doi ani sunt de când foametea bântuie pe pământ şi încă cinci 

ani mai sunt în care nici arătură nu va fi, nici seceriş. Căci Dumnezeu 

m-a trimis înaintea voastră, ca să vă păstrez vouă o rămăşiţă pe 

pământ şi să vă gătesc mijloc de trai în ţara aceasta şi să cruţe viaţa 

voastră printr-o slăvită izbăvire” (Fac. 45,5-7).  

Iosif şi-a trimis fraţii să-l aducă şi pe Iacov, tatăl lor, cu toată 

casa şi animalele în Egipt, promiţând că îi va aşeza în ţinutul Goşen, 

unde se găseşte cel mai fertil pământ din toată ţara. Fraţii lui Iosif s-au 

întors în Canaan şi i-au povestit tatălui lor cele întâmplate. „Când însă 

i-au spus ei toate cuvintele pe care Iosif le grăise lor, atunci s-a 

înviorat duhul lui Iacov, tatăl lor, iar acesta a zis: «Iosif, fiul meu, încă 

trăieşte! Mă duc să-l văd înainte de a muri». Luându-şi deci Iacov 

averile şi toate vitele ce agonisise în ţara Canaanului, a mers în Egipt 

împreună cu tot neamul lui. Şi a adus el împreună cu sine în Egipt pe 

fiii şi nepoţii săi, pe fiicele şi nepoatele sale şi tot neamul său. Iar 

sufletele care au intrat cu Iacov în Egipt şi care au ieşit din coapsele 

lui, fără a le socoti pe soţiile fiilor lui Iacov, au fost de toate şaizeci şi 

şase. Iar Iosif şi-a înhămat caii la căruţă şi a ieşit în întâmpinarea lui 

Iacov, tatăl său, la Ieroonpolis şi, văzându-l, i-a căzut pe grumaz şi a 

plâns mult pe grumazul lui. Şi Iacov a zis către Iosif: «De acum pot să 
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mor, pentru că ţi-am văzut faţa şi pentru că mai trăieşti». Iar Iosif a zis 

către fraţii săi şi către familia tatălui său: «Mă duc să-l vestesc pe 

faraon şi să-i zic: Fraţii mei şi casa tatălui meu, care erau în ţara 

Canaan, au venit la mine. Aceşti oameni sunt păstori, oameni care 

trăiesc din creşterea vitelor, şi şi-au adus cu ei turmele şi cirezile şi 

toate câte au. Aşadar, dacă faraon vă va chema şi vă va zice: Cu ce vă 

îndeletniciţi? Voi să-i răspundeţi: Noi, robii tăi, din tinereţile noastre şi 

până acum suntem crescători de vite, ca şi părinţii noştri, ca în felul 

acesta să vă aşeze în pământul Goşen, căci pentru egipteni este spurcat 

tot păstorul de oi»” (Fac. 45,27-28 şi 46,6-7 şi 46,26 şi 46, 29-34). 

Fraţii lui Iosif au intrat la faraon şi au vorbit cu el aşa cum i-a învăţat 

Iosif, iar regele a dat poruncă să locuiască în ţinutul Goşen. „Iosif a 

aşezat atunci pe tatăl său şi pe fraţii săi şi le-a dat moşie în ţara 

Egiptului, în cea mai bună parte a ţării, în pământul Goşen, aşa cum îi 

poruncise faraon. Şi Iosif îi hrănea pe tatăl său şi pe fraţii săi şi toată 

casa tatălui, dându-le tuturor după numărul celor ce ţineau de ei. În 

toată ţara însă nu mai era pâine, pentru că foametea se înteţise foarte 

tare, încât ţara Egiptului şi ţara Canaanului se istoviseră de foamete. Şi 

a adunat Iosif tot argintul ce era în ţara Egiptului şi în ţara Canaanului 

pentru grâul ce se cumpăra de la el şi a adus Iosif tot argintul în casa 

lui faraon. Când cei din ţara Egiptului şi din ţara Canaanului au sfârşit 

tot argintul, au venit toţi egiptenii la Iosif şi i-au zis: «Dă-ne pâine! De 

ce să murim sub ochii tăi, pentru că ni s-a terminat argintul?». Iar Iosif 

le-a zis: «Dacă vi s-a terminat argintul aduceţi-mi vitele voastre, şi vă 

voi da pâine în schimbul vitelor». Şi ei şi-au adus vitele la Iosif, iar 

Iosif le-a dat pâine pe cai şi pe turme şi pe cirezi şi pe asini. În anul 

acela i-a hrănit cu pâine în schimbul tuturor vitelor lor. Iar dacă a 

trecut anul acela, au venit la el în anul următor şi i-au zis: «Nu vom 

ascunde de domnul nostru că, de vreme ce argintul nostru s-a sfârşit 

iar vitele noastre sunt ale domnului nostru, nu ne-a mai rămas nimic 

decât trupurile şi pământurile noastre. De ce să murim sub ochii tăi, şi 

noi şi pământurile noastre? Cumpără-ne pentru pâine, pe noi şi 

pământurile noastre, iar noi şi pământurile noastre îi vom fi robi lui 

faraon. Tu dă-ne sămânţă să semănăm şi să trăim, ca să nu murim, şi 

pentru ca ogoarele să nu se părăginească». Astfel a cumpărat Iosif 
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pentru faraon tot pământul Egiptului, pentru că egiptenii şi-au vândut 

fiecare pământul său lui faraon, că-i îmboldea foametea; şi tot 

pământul a devenit al lui faraon. De asemenea şi pe popor şi l-a robit, 

de la un capăt al Egiptului până la celălalt. Numai pământurile 

preoţilor nu le-a cumpărat Iosif, căci preoţilor le era rânduită de la 

faraon porţie şi se hrăneau ei din porţia lor, pe care le-o dădea faraon; 

de aceea nu şi-au vândut ei pământul” (Fac. 47,11-22).  

„Iacov a trăit în ţara Egiptului şaptesprezece ani, iar toate zilele 

vieţii lui au fost o sută patruzeci şi şapte de ani” (Fac. 47,28). După 

moartea tatălui său, Iosif a mai trăit încă şaizeci şi unu de ani, iar toată 

perioada de timp petrecută de acesta în Egipt, după ce a fost vândut de 

fraţii săi, a fost de nouăzeci şi trei de ani. Simţind că i se apropie 

sfârşitul, Iosif şi-a chemat fraţii şi „le-a vorbit aşa: «Eu am să mor. 

Dar pe voi vă va cerceta Dumnezeu şi vă va scoate din pământul 

acesta şi vă va duce în pământul pe care cu jurământ l-a făgăduit 

părinţilor noştri, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov». Şi i-a jurat Iosif pe 

fiii lui Iacov, zicând: «Atunci când vă va cerceta Dumnezeu, voi să 

scoateţi oasele mele de aici şi să le duceţi cu voi!». Şi a murit Iosif, în 

vârstă de o sută zece ani. L-au îmbălsămat şi l-au pus într-un sicriu, în 

Egipt” (Fac. 50,24-26). 

Se pare că numele faraonului care i-a primit pe evrei în Egipt 

era Apapi al II-lea. 

„După ce a murit Iosif, precum şi toţi fraţii săi şi toţi cei din 

vremea aceea, fiii lui Israel s-au născut în număr mare şi s-au tot 

înmulţit şi au tot crescut şi au devenit foarte puternici şi s-a umplut 

ţara de ei. Atunci s-a ridicat peste Egipt un alt rege, care nu-l 

cunoscuse pe Iosif” (Ieş. 1,6-8) şi temându-se că evreii, care deja erau 

în număr mare, se pot răscula împotriva egiptenilor, punând stăpânire 

pe Egipt, i-a pus la munci grele. Se presupune că aversiunea casei 

regale egiptene împotriva evreilor se datora faptului că aceştia au fost 

favorizaţi de faraonii dinastiei „hicşilor” sau „păstorească” (a 17-a 

dinastie a Egiptului), care era de neam străin, ce năvălise în Egipt şi 

ocupase tronul. Pentru acest motiv, primul faraon al dinastiei 

următoare (indigene), îi persecută pe evrei, zicând egiptenilor: 

„Haideţi dar să-i împilăm, ca să nu se mai înmulţească şi ca nu cumva 
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la vreme de război să se unească cu vrăjmaşii noştri!” (Ieş. 1,10). Nu 

este exclus nici faptul ca evreii să se fi amestecat în lupta dintre 

dinastii, fiind de partea hicşilor, argument suficient de solid pentru ca 

noul faraon să se teamă de înmulţirea evreilor. 

Capitala Egiptului în vremea faraonilor indigeni era la Teba, în 

timp ce hicşii au mutat-o la Memfis. 

După venirea noului faraon evreii au fost puşi să cultive 

pământul, să confecţioneze cărămizi din lut, cu care să ridice oraşe şi 

morminte, fiind supuşi la tot felul de alte munci grele. Piatra fiind rară 

în Egipt, vechii egipteni o păstrau pentru temple şi morminte, iar 

casele şi palatele le construiau din lut ars la soare. „Atunci a zidit 

Israel cetăţi tari lui faraon: Pitom şi Ramses, care serveau lui faraon ca 

hambare, şi cetatea On, adică Iliopolis” (Ieş. 1,11). 

În ciuda împilării, evreii se înmulţeau, încât egiptenilor le era 

tot mai teamă că se vor răscula şi vor lua conducerea ţării. Faraon a 

poruncit atunci moaşelor egiptence să omoare pe toţi cei nou născuţi 

de parte bărbătească ai evreicelor, pentru a nu se mai înmulţi; dar 

moaşele nu au ascultat de această poruncă, pentru că se temeau de 

Dumnezeu. Atunci faraon a poruncit întregului popor egiptean ca toţi 

copiii de parte bărbătească ai evreicelor să fie aruncaţi la naştere în 

Nil, iar fetele să fie cruţate. Porunca era doar pentru stârpirea băieţilor, 

întrucât aceştia crescând, ar fi putut deveni autorii unei rebeliuni, pe 

când fetele puteau fi folosite ca roabe, iar apoi deznaţionalizate prin 

căsătorii mixte.  

Conform cercetărilor istorice acest faraon crud al Egiptului a 

fost fie Ahmes (după unii cercetători Amosis I, care a ocupat tronul 

între 1546-1525 î.d.Hr.), fie Ramses. 

 

2 Naşterea şi copilăria lui Moise 

 În familia Cahat, în casa lui Amram şi a soţiei sale Iochebed, s-

a născut cel de-al treilea copil (Ieş. 6,20). Faptul că părinţii aveau o 

fiică mărişoară, Miriam, şi un băieţel, Aaron, de trei ani, denotă faptul 

că porunca faraonului ca toţi copiii de parte bărbătească ce se nasc în 

familiile de evrei să fie aruncaţi în Nil nu fusese dată cu multă vreme 

înainte de naşterea celui de-al treilea copil al familiei Cahat, deci fiind 
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dată de curând, porunca era respectată cu stricteţe. „Alţi prunci strigă, 

ţipă în voie ca să-şi vestească apariţia. Lui Moise aceasta nu-i era 

îngăduit, căci însăşi existenţa sa era o temerară înfruntare a celui care 

avea puterea, a tiranului care îl pândea spre a-l suprima”
2
. 

 După naştere, Moise a fost crescut în casă trei luni. Când nu a mai 

putut fi tăinuită naşterea sa, mama lui a confecţionat un coş din papură, l-a 

uns cu smoală şi răşină ca să nu pătrundă apa, şi l-a aşezat în păpuriş, la 

marginea Nilului, în timp ce sora pruncului, Miriam, supraveghea coşul să 

vadă ce se va întâmpla. În acest timp fiica faraonului a coborât la râu ca să 

se scalde, şi văzând coşul în păpuriş, a trimis pe una din roabele ei să-l 

aducă la mal. Ridicând capacul a văzut acolo un copil care plângea. I s-a 

făcut milă de el, ştiind că este un copil de evreu şi este condamnat la 

moarte chiar de la naştere şi a hotărât să-i cruţe viaţa. „Tocmai fata 

tiranului îl scoate din apă, spre a ne învăţa că nicăieri nu există un rău 

iremediabil şi că ceea ce greşeşte o generaţie, poate să îndrepte cealaltă”
3
. 

 Unii cercetători ne relatează chiar şi numele fiicei faraonului. 

Astfel Iosif Flaviu spune că se numea Thermuthis, iar Eusebiu al 

Cezareii ne-o prezintă ca numindu-se Merris. Cu toate acestea „fiica 

tiranului capătă un nume ebraic cu o semnificaţie unică în 

nomenclatura biblică: Bat-Ia, adică «fiica lui Dumnezeu»”
4
. 

 „Faraon avea o singură fiică, pe care o iubea mult. Se spune că 

era căsătorită de multă vreme şi nu avea copii deşi îşi dorea foarte 

mult, ceea ce este foarte normal; dar în mod special îşi dorea un urmaş 

de parte bărbătească, pentru a strânge fericita moştenire, puterea 

tatălui ei, care risca să o scape în mâna altuia, pentru că fiica sa nu 

avea copii”
5
. Bucurându-se de această aflare a pruncului, fiica lui 

faraon s-a gândit că-i face şi tatălui ei o bucurie, oferindu-i un 

moştenitor şi s-a hotărât să-l înfieze. Pentru faptul că l-a scos din apă, 

prinţesa i-a dat pruncului numele Moise. În limba egipteană numele 

lui Moise are o dublă semnificaţie. Astfel „mo” înseamnă „apă”, iar 

                                                 
2
 Dr. Moses Rosen, În lumina Torei, Bucureşti, 1980, p. 119. 

3
 Ibidem, p. 120. 

4
 Idem, Învăţături biblice, Bucureşti, 1981, p. 73. 

5
 Philon d’Alexandrie, De vita Mosis, Paris, 1967, Vol. I-II, p. 33.  



18 

 

 

„isis” se traduce prin „scăpat”, „mântuit”, deci „Moise” înseamnă 

„scăpat din apă”, pentru că a fost scăpat din apă de la moarte. A doua 

semnificaţie a numelui vine prin derivare de la termenul egiptean 

„mesu”, care înseamnă „fiu”, iar lui Moise i se potriveşte şi acest sens 

al numelui, întrucât a fost adoptat ca fiu de către fiica faraonului. 

 Miriam, sora pruncului, care veghea în apropiere, auzind că 

viaţa acestuia este cruţată, a alergat cu curaj la prinţesa salvatoare, 

întrebând-o dacă nu are nevoie de o doică pentru copil. Prinţesa a 

răspuns afirmativ, iar Miriam a adus-o înaintea ei chiar pe mama ei şi 

a lui Moise, căreia prinţesa i-a poruncit să alăpteze pruncul, că ea îi va 

plăti. „Dumnezeu a aranjat lucrurile în aşa fel, încât propria mamă a 

lui Moise i-a devenit doică şi i-a imprimat în suflet o dragoste 

profundă faţă de religia şi naţiunea sa”
6
. Iată cum a aranjat Dumnezeu 

lucrurile, care nu numai că a scăpat pe Moise de la moarte, dar acesta 

a fost alăptat de propria sa mamă, ca nepot al faraonului, iar după ce a 

crescut a fost dus în palatelele regelui din Teba, în inima Egiptului, 

pentru a fi educat şi învăţat de cei mai buni dascăli ai ţării, încât el va 

cunoaşte întru totul modul de viaţă al egiptenilor, cultura, precum şi 

mentalitatea lor, pe care o va avea de înfruntat în viitor. 

 Moise a fost crescut în casa regelui ca un fiu şi a beneficiat de 

cei mai buni educatori şi profesori ai ţării şi ai vremii sale. „El a fost 

educat în întreaga înţelepciune egipteană, pentru a ocupa funcţii înalte 

în stat. A fost modelat pentru a fi vrednic de o înaltă poziţie în guvern, 

dacă nu chiar pentru tronul egiptean”
7
, „dar în intenţia lui Dumnezeu 

el a fost pregătit pentru conducerea evreilor”
8
. Astfel Moise a ajuns să 

fie familiarizat cu viaţa de la curtea faraonului, cu măreţia şi cu pompa 

serviciului religios, cu simbolurile adânci, cu scrierile şi ideile literare 

ale timpului, dar cu toate acestea el nu şi-a uitat niciodată originea din 

sânul poporului evreu. 

 

 

                                                 
6
 J. B. Pelt, Histoire de l’Ancien Testament, Paris, 1925, p. 214. 

7
 John D. Davis, Dictionary of the Bible, London, p. 538. 

8
 Ibidem. 
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3 Moise apărător al evreilor şi fuga lui în Madian 

 Vremea a trecut şi copilul Moise a crescut. Pe când era el de 

patruzeci de ani, a ieşit să se plimbe printre fiii lui Israel, căci inima îl 

trăgea mereu spre fraţii săi. A văzut atunci ce viaţă grea au 

conaţionalii săi. Plimbându-se, a zărit un egiptean care bătea un evreu. 

Asigurându-se că nu este văzut, Moise a ucis pe egiptean şi l-a 

îngropat în nisip.  

 A doua zi a ieşit din nou la plimbare, şi văzând doi evrei care 

se certau, i-a întrebat că nu le ajunge faptul că sunt crunt asupriţi de 

egipteni, se mai ceartă şi între ei? Evreul care îl bătea pe celălalt i-a 

răspuns: „Cine te-a pus pe tine căpetenie şi judecător peste noi? Nu 

cumva vrei să mă omori şi pe mine aşa cum l-ai omorât ieri pe 

egiptean?” (Ieşire 2,14). Văzând că fapta lui este cunoscută, şi aflând 

că faraon vrea să-l omoare, pentru a scăpa cu viaţă Moise a fugit în 

ţinutul Madian, care se află nu departe de Egipt. Ajungând aici „s-a 

oprit la o fântână. Preotul din Madian avea şapte fete, care păşteau oile 

tatălui lor, Ietro. Şi venind ele acolo, au scos apă până ce au umplut 

adăpătorile, ca să adape oile lui Ietro, tatăl lor. Dar au venit păstorii şi 

le-au alungat. Atunci Moise s-a ridicat, le-a luat apărarea, a scos apă şi 

le-a adăpat oile. Dar când ele au venit la tatăl lor, acesta le-a întrebat: 

«Cum de aţi venit voi astăzi atât de devreme?». Iar ele au zis: «Un 

oarecare egiptean ne-a apărat de păstori, a scos apă şi ne-a adăpat 

oile!». Zis-a el către fiicele sale: «Dar unde este acela? Cum de l-aţi 

lăsat aşa? Chemaţi-l să mănânce!». Şi a rămas Moise la omul acela, iar 

el i-a dat-o pe Sefora, fiica sa, de soţie” (Ieş. 2,15-21). 

 Moise şi soţia sa au avut doi fii, pe Gherşom şi pe Eliezer. 

 În Sfânta Scriptură Ietro apare şi sub numele de Raguel. Acest 

fapt nu duce însă la dificultăţi de înţelegere a adevărului, căci „Raguel 

este prenumele socrului lui Moise. Ietro înseamnă «Excelenţa Sa», un 

titlu de demnitate. Ca şi Melchisedec, Raguel adora pe adevăratul 

Dumnezeu şi el era şef şi preot al tribului său”
9
. 

                                                 
9
 L. Cl. Fillion, Histoire d’Israël Peuple de Dieu, Paris, 1927, Vol. I, pp. 

139-140. 
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 Pentru Moise timpul din Madian a fost mai mult unul de 

pregătire. După viaţa de la curte, acesta s-a învăţat cu sălbăticia, 

resursele ei, climatul şi modul de viaţă al locuitorilor ei. În această 

grandoare solemnă şi singurătate adâncă el era înclinat spre meditaţie. 

4 Chemarea lui Moise 

 Odată Moise păştea oile socrului său şi a ajuns cu ele până la 

muntele Horeb, unde a văzut un rug care ardea, dar nu se mistuia. 

Cuprins de mirare că rugul nu se mistuie, păstorul s-a apropiat de el, 

dar mai mare i-a fost uimirea şi teama, când din mijlocul flăcării a 

auzit glasul lui Dumnezeu care i-a spus să îşi scoată încălţămintea din 

picioare şi numai aşa să se apropie, căci locul în care stă este sfânt. 

 Rugul aprins care nu se mistuia se găseşte în prezent în curtea 

mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai. Acesta este o viţă de mure, care 

creşte frecvent în acele locuri, şi din cauza căldurii ia foc. Minunea 

rugului aprins nu consta în faptul că acesta ardea, ci în aceea că nu se 

mistuia, motiv pentru care s-a şi apropiat Moise de el cu interes.  

 „Glasul din această lumină l-a oprit însă pe Moise să urce 

muntele îngreuiat de încălţămintea sa din piele moartă. De aceea, 

dezlegându-şi încălţămintea din picioare, păşeşte astfel pe pământul 

acela, care strălucea de lumina dumnezeiască”
10

. 

 Dumnezeu I se descoperă lui Moise, zicând: „Eu sunt 

Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac 

şi Dumnezeul lui Iacov! Iar Moise şi-a întors faţa, fiindcă se temea să 

se uite deschis către faţa lui Dumnezeu” (Ieş. 3,6-7). Domnul îi spune 

lui Moise că glasul încărcat de suferinţă al evreilor a ajuns până la El 

şi a hotărât să izbăvească poporul din robia egipteană şi să-l ducă într-

un pământ „roditor şi larg, în ţara unde curge lapte şi miere” (Ieşire 

3,8), iar ca instrument al scoaterii evreilor din Egipt, vrea să-l 

folosească chiar pe Moise. Acesta a întrebat cum va merge el la 

egipteni, la faraon şi la fraţii săi, şi în numele cărei autorităţi? 

Dumnezeu îi spune: „Eu sunt Cel ce este. Aşa să spui fiilor lui Israel: 

                                                 
10

 Grigorie de Nyssa, Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin 

virtute, Părinţi şi Scriitori Bisericeşti 29 Scrieri partea I, Editura Institutului Biblic şi 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982, p. 26. 
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Cel ce este m-a trimis la voi! Apoi a zis Dumnezeu iarăşi către Moise: 

«Aşa să le spui fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, 

Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, 

El m-a trimis la voi. Acesta este numele Meu de-a pururi; aceasta este 

pomenirea Mea din neam în neam!»” (Ieşire 3,14-15). În aceste 

cuvinte spuse lui Moise Dumnezeu Şi-a descoperit numele Său, 

singurul nume pe care El şi L-a dat vreodată şi care exprimă totalitatea 

şi plinătatea fiinţei şi a existenţei. 

 Înspăimântat de dificila misiune care îl aştepta, Moise cere un 

semn de la Domnul, pentru a se putea legitima înaintea evreilor şi a 

faraonului, iar Domnul îi dă două semne. Îi preface toiagul în şarpe, 

apoi din nou în toiag, şi băgându-şi Moise, la porunca lui Dumnezeu, 

mâna în sân, o scoate plină de lepră, apoi băgând-o din nou în sân, o 

scoate curată. Pentru a-l îmbărbăta şi mai tare, Dumnezeu îi spune că 

dacă egiptenii nu vor asculta de el, mai mari minuni va face Domnul 

prin mâna lui Moise. 

 Temându-se încă, Moise se scuză înaintea Celui Prea Înalt că 

este gângav şi nici nu ştie ce să spună. Domnul îl linişteşte, zicându-i 

că El îl va învăţa ce să spună, iar Aaron, fratele său mai mare, îl va 

întâmpina şi îl va ajuta în misiunea sa.  

 După ce Dumnezeu l-a înştiinţat pe Moise că faraonul care 

căuta să-i ia viaţa murise, acesta şi-a luat rămas bun de la Ietro şi 

împreună cu soţia şi cei doi copii ai săi s-a îndreptat spre Egipt, spre 

fapte şi evenimente ce nu se vor uita niciodată. Moise a petrecut în 

Madian patruzeci de ani, deci avea acum vârsta de optzeci de ani, dar 

era în putere şi Domnul era cu el. 

 Pe drumul spre Egipt, la un popas de noapte, un înger trimis de 

Dumnezeu a încercat să omoare pe întâiul născut al lui Moise, pentru 

că nu era circumcis. Sefora a tăiat atunci împrejur pe Gherşom şi astfel 

l-a scăpat de la moarte. Prin încercarea de a ucide pe întâiul născut al 

lui Moise, Domnul i-a arătat că nu este vrednic de înalta cinste de a 

scoate poporul ales din robie, până nu îşi face întâi ordine în propria 

familie. Gherşom nu era circumcis, pentru că Sefora considera tăierea 

împrejur drept un rit sângeros. 
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5 Moise şi faraon 

 Aaron a fost înştiinţat de Dumnezeu că Moise, fratele lui, va veni 

în Egipt şi l-a întâmpinat „în muntele lui Dumnezeu şi s-au sărutat 

amândoi, iar Moise i-a istorisit toate cuvintele Domnului cu care Acesta îl 

trimisese şi toate semnele pe care El îi poruncise să le facă” (Ieş. 4,27-

28). Cei doi fraţi au plecat la bătrânii poporului lui Israel, vestind acestora 

şi întregului popor cuvintele lui Dumnezeu, arătându-le minunile pe care 

Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să le facă. „Şi poporul a crezut şi s-a 

bucurat că Domnul a cercetat pe fiii lui Israel şi că le-a văzut necazul şi, 

plecându-se poporul, s-a închinat” (Ieş. 4,31). 

 Moise şi Aaron au intrat la faraon şi i-au cerut să lase poporul 

evreu să meargă în pustie, cale de trei zile, pentru a aduce jertfă lui 

Dumnezeu. „Dar regele, în spiritul moştenit din copilărie, al autorităţii 

orgoliului ancestral, gândea că în afara idolilor nu există absolut nici un 

loc pentru un Dumnezeu de natură spirituală, le-a răspuns cu orgoliu: 

«Cine este acela de al cărui glas să ascult eu şi să le dau drumul fiilor lui 

Israel? Nu-L cunosc pe Domnul, iar pe Israel nu-l voi lăsa să plece» (Ieş. 

5,2)”
11

. Moise şi Aaron au intrat cu mare autoritate la faraon, după cum le 

poruncise Dumnezeu, încât cei doi nu au fost priviţi ca răzvrătitori sau 

impostori, însă egiptenii nu doreau să-i piardă pe evrei din robie, pentru 

că aceştia le aduceau un câştig foarte mare. 

 „Regele Egiptului le-a zis: «Moise şi Aaron, de ce-mi abateţi 

voi poporul de la lucru? Fiecare din voi să meargă la treaba lui!». Şi a 

mai zis faraon: «Iată, prea s-a înmulţit poporul acesta ca să-l scutim de 

muncă!». Şi le-a poruncit faraon căpeteniilor şi slujbaşilor poporului şi 

le-a zis: «De acum înainte să nu mai daţi poporului paie pentru facerea 

cărămizilor, aşa ca mai înainte, de acum să se ducă ei să-şi adune paie. 

Dar să-i siliţi să facă tot atâtea cărămizi ca mai înainte; să nu le scădeţi 

nimic; fiindcă stau degeaba, şi de aceea strigă şi zic: Haidem să-I 

aducem jertfă Dumnezeului nostru! Să simtă poporul acesta povara 

corvezii, de ea să-şi vadă, iar nu de vorbe goale!». Au ieşit atunci 

căpeteniile şi slujbaşii poporului şi au zis către popor: «Aşa grăieşte 
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faraon: Nu vă mai dau paie. Mergeţi voi înşivă şi adunaţi-vă paie de pe 

unde veţi găsi, dar din lucrul vostru nimic nu vi se va scădea!». Atunci 

s-a răspândit poporul în tot Egiptul ca să strângă paiele de pe mirişti. 

Iar slujbaşii îi zoreau, zicând: «Faceţi-vă porţia zilnică de lucru, ca şi 

atunci când vi se dădeau paie»” (Ieş. 5,4-13). 

 Se crede că noul faraon al Egiptului era Totmes al III-lea, 

întrucât descoperirile arheologice din această ţară din vremea domniei 

sale ne demonstrează că în lutul cărămizilor se amestecau paie, ceea ce 

confirmă relatarea biblică. 

 Simţind că jugul egiptean apăsa mai greu pe grumajii lor, 

evreii s-au mâhnit, dar Dumnezeu a trimis din nou pe Moise şi Aaron 

la faraon, să-i ceară să lase poporul evreu să meargă în pustie pentru a 

aduce jertfă lui Dumnezeu, însă de această dată le-a poruncit să 

dovedească faptul că vin în numele Celui Prea Înalt, prefăcând 

înaintea regelui toiagul în şarpe. Cei doi au ascultat de glasul lui 

Dumnezeu, însă şi vrăjitorii egipteni şi-au schimbat toiegele în şerpi, 

numai că toiagul lui Moise a înghiţit toţi şerpii vrăjitorilor. 

Preschimbarea toiagului lui Moise în şarpe, oricât de miraculoasă ar 

părea, nu reprezenta o mare minune pentru egipteni, căci Egiptul era 

ţara magiei negre, cu mulţi reprezentanţi, de aceea şi magii egipteni şi-

au putut preface toiegele în şerpi. Văzând faraon că şi vrăjitorii 

egipteni săvârşesc minunea lui Moise, nu le îngăduie evreilor să 

părăsească Egiptul. 

 

6 Plăgile asupra Egiptului 

 Văzând atitudinea faraonului, Dumnezeu trimite prin mâna lui 

Moise zece plăgi asupra Egiptului, pentru a-l convinge în acest fel să 

lase poporul ales să-I jertfească în pustie. 

 Moise a preschimbat apa Nilului în sânge „şi peştele din râu a 

murit. Nilul s-a împuţit şi egiptenii nu puteau să bea apă din Nil; şi era 

sânge în toată ţara Egiptului. Dar la fel au făcut şi magii egipteni prin 

vrăjile lor, iar inima lui faraon s-a învârtoşat, şi el nu l-a ascultat pe 

Moise” (Ieş. 7,21-22).  

 Uneori şi în zilele noastre apa Nilului este roşie ca sângele, 

datorită apariţiei şi răspândirii uimitor de rapide a unei plante acvatice 
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mărunte, care dă culoarea roşie apei, însă aceasta este bună la gust şi 

se poate folosi, pe când în timpul plăgii aduse de Moise apa nu mai era 

bună şi peştii din ea au murit. 

 Atunci „a zis Dumnezeu către Moise: «Spune lui Aaron, fratele 

tău: întinde-ţi mâna cu toiagul peste râuri, peste lacuri şi peste şanţuri 

şi fă ca broaştele să se urce pe ţara Egiptului!». Şi şi-a întins Aaron 

mâna peste apele Egiptului, iar broaştele s-au urcat şi au acoperit 

pământul Egiptului. Dar la fel au făcut şi vrăjitorii egiptenilor prin 

vrăjile lor: au făcut broaştele să se urce pe pământul Egiptului” (Ieş. 

8,5-7). Văzând aceasta, faraon i-a spus lui Moise să îndepărteze 

broaştele din ţară, pentru că va lăsa pe evrei să aducă jertfă lui 

Dumnezeu în pustie. După ce s-a rugat Moise lui Dumnezeu, „a făcut 

Domnul după cuvântul lui şi au murit broaştele de prin case, de prin 

curţi şi de prin ţarini; şi le-au adunat grămezi, grămezi, şi s-a împuţit 

pământul. Văzând însă aceasta, faraon şi-a învârtoşat inima şi nu l-a 

ascultat pe Moise. Atunci a zis Domnul către Moise: «Spune-i lui 

Aaron: Întinde-ţi mâna cu toiagul şi loveşte ţărâna pământului şi vor fi 

ţânţari pe oameni, pe vite, pe faraon, în casa lui şi pe slugile lui şi în 

tot pământul Egiptului». Aaron şi-a întins mâna cu toiagul şi a lovit 

ţărâna pământului şi s-au ivit atunci ţânţari pe oameni şi pe vite. În 

toată ţara Egiptului, toată ţărâna pământului se făcuse ţânţari. Au 

încercat şi magii prin vrăjile lor să scoată ţânţari, dar n-au fost în stare. 

Şi au fost atunci ţânţari pe oameni şi pe vite. Şi au zis magii către 

faraon: «Acesta este degetul lui Dumnezeu!». Dar inima lui faraon s-a 

învârtoşat şi nu l-a ascultat pe Moise” (Ieş. 8,13-19). 

 Mulţime de tăuni invadează Egiptul, fără a atinge însă ţinutul 

Goşen, locuit de evrei, „încât s-a pustiit ţara” (Ieş. 8,24). Văzând 

paguba, faraon l-a rugat pe Moise să îndepărteze tăunii, pentru că va 

îngădui evreilor să aducă jertfă lui Dumnezeu în pustie, însă după ce 

tăunii au dispărut, „faraon şi-a învârtoşat inima şi de data aceasta şi n-

a lăsat poporul să se ducă în pustie” (Ieş. 8,32). 

 Dumnezeu trimite altă plagă asupra Egiptului: mor vitele 

egiptenilor, în timp ce dintre animalele evreilor nu este vătămată nici 

una, însă regele nu le îngăduie evreilor să plece din Egipt. 
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 Dumnezeu le-a poruncit lui Moise şi Aaron să ia câte o mână 

plină de cenuşă din cuptor, pe care s-o arunce spre cer înaintea lui 

faraon şi a slujitorilor lui. Cei doi au împlinit porunca lui Dumnezeu şi 

îndată au apărut  bube cu puroi pe oameni şi pe animale, fără ca evreii 

şi animalele din Goşen să sufere ceva, însă faraon nu se lasă 

înduplecat şi nu îngăduie fiilor lui Israel să părăsească Egiptul. 

 Atunci „a zis Domnul către Moise: «Întinde-ţi mâna spre cer: 

grindină va fi peste tot pământul Egiptului, peste oameni, peste vite şi 

peste toată iarba câmpului». Moise şi-a întins mâna spre cer, iar 

Domnul a slobozit tunete şi grindină; foc curgea pe pământ; în toată 

ţara Egiptului a plouat domnul cu grindină. Aceasta era o grindină 

foarte mare şi printre grindină ardea foc, cum nu mai fusese în tot 

pământul Egiptului, de când se aşezaseră oamenii pe el. Grindina 

aceasta a bătut în toată ţara Egiptului tot ce era pe câmp, de la om până 

la dobitoc, toată iarba câmpului a bătut-o şi toţi copacii de pe câmp i-a 

rupt. Numai în ţinutul Goşen, unde trăiau fiii lui Israel, acolo n-a fost 

grindină. Faraon a trimis atunci să-i cheme pe Moise şi pe Aaron şi le-

a zis: «De data asta am păcătuit! Domnul este Cel ce are dreptate, iar 

eu şi poporul meu suntem vinovaţi. Rugaţi-vă dar pentru mine la 

Domnul, să înceteze tunetele lui Dumnezeu, grindina şi focul, iar eu 

vă voi lăsa să plecaţi, şi nu vă voi mai împiedica!». Moise i-a zis: «De 

îndată ce voi ieşi din oraş îmi voi ridica mâna spre Domnul, tunetele 

vor înceta; grindina şi ploaia nu vor mai fi, pentru ca tu să cunoşti că 

al Domnului este pământul». Ieşind deci Moise de la faraon şi din 

cetate, şi-a ridicat mâinile către Domnul, tunetele şi grindina au 

contenit şi ploaia s-a oprit. Dar faraon, văzând că ploaia, grindina şi 

tunetele au încetat, n-a încetat el să păcătuiască şi şi-a învârtoşat inima 

şi el şi slugile sale. Şi învârtoşată fiind inima lui faraon şi a slugilor 

lui, el n-a lăsat pe fiii lui Israel să plece cum poruncise Dumnezeu prin 

gura lui Moise” (Ieş. 9,22-29 şi 9,33-35). 

 „A intrat atunci Moise la faraon şi i-a zis: «Aşa grăieşte 

Domnul, Dumnezeul evreilor: Până când ai tu de gând să nu te 

smereşti în faţa Mea? Lasă-Mi poporul să plece, ca să-mi slujească 

Mie! Dar dacă nu-Mi vei lăsa poporul să plece, iată că mâine, la ceasul 

acesta, în toate hotarele tale voi aduce mulţime de lăcuste care vor 
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acoperi faţa pământului, iar tu nu vei putea să-ţi mai vezi ţara; ele vor 

mânca tot ce a mai scăpat pe pământ, tot ce v-a mai rămas în urma 

grindinei; vor mânca toţi pomii ce cresc pe câmp; îţi vor umple casele, 

pe ale tale şi pe ale tuturor slugilor tale şi toate casele din toată ţara 

egiptenilor, aşa cum n-au văzut părinţii tăi şi nici părinţii părinţilor tăi, 

de când sunt ei pe pământ şi până-n ziua de azi. Iar dregătorii lui 

faraon au zis către el: «Oare mult are să ne mai chinuiască omul 

acesta? Dă drumul oamenilor acestora ca să slujească Dumnezeului 

lor; sau vrei să vezi Egiptul pierind?»” (Ieş. 10,3-7). Înduplecat de 

cuvintele dregătorilor, faraon acceptă ca evreii să aducă lui Dumnezeu 

jertfă în pustie, dar nu îngăduie întregului popor să facă aceasta, ci 

numai bărbaţilor. „Atunci Moise şi-a ridicat toiagul spre cer, iar 

Domnul a adus asupra pământului vânt de la răsărit, toată ziua aceea şi 

toată noaptea; iar când s-a făcut ziuă, vântul de la răsărit a adus 

lăcustele. Şi au năvălit ele în toată ţara Egiptului, s-au aşezat în toate 

ţinuturile Egiptului, mulţime multă; nici înainte n-au mai fost lăcuste 

ca atunci, nici după aceea nu vor mai fi. Şi au acoperit ele toată faţa 

pământului, încât nu se mai vedea pământul; şi au mâncat toată iarba 

pământului şi toate roadele pomilor, care nu fuseseră stricate de 

grindină; şi nimic n-a mai rămas verde în toată ţara Egiptului, nici în 

copaci, nici în iarba câmpului. Atunci faraon a chemat în grabă pe 

Moise şi pe Aaron şi le-a zis: «Greşit-am în faţa Domnului, 

Dumnezeului vostru, şi în faţa voastră! Iertaţi-mi acum încă o dată 

greşeala şi rugaţi-vă Domnului, Dumnezeului vostru, ca să abată în 

orice chip de la mine prăpădul acesta!». Şi ieşind de la faraon, Moise 

s-a rugat lui Dumnezeu, şi Domnul a stârnit vânt puternic de la apus, 

iar acesta a dus lăcustele şi le-a aruncat în Marea Roşie şi n-a mai 

rămas nici o lăcustă în toată ţara Egiptului” (Ieş. 10,13-19). După ce a 

văzut că toate lăcustele au dispărut, faraon nu le-a permis evreilor să 

părăsească Egiptul. Atunci „Moise şi-a întins mâna spre cer şi s-a 

făcut întuneric beznă în toată ţara Egiptului şi negură groasă, timp de 

trei zile, că nu se vedea om cu om, şi timp de trei zile nimeni nu s-a 

urnit de unde era, dar la fiii lui Israel era lumină peste tot unde locuiau 

ei. Atunci i-a chemat faraon pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: «Duceţi-

vă, slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, doar turmele şi cirezile 
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voastre să rămână aici, copiii însă pot merge cu voi». Dar Moise a zis: 

«Ba nu, ci tu să ne dai vite pentru jertfele şi arderile de tot pe care noi 

I le vom aduce Domnului, Dumnezeului nostru. Vor merge deci cu noi 

şi vitele noastre, din care nu va rămâne nici măcar un picior, căci din 

ele avem noi să-I aducem jertfă Domnului, Dumnezeului nostru; căci 

nici noi nu ştim ce anume jerfe Îi vom aduce Domnului, Dumnezeului 

nostru, decât după ce vom ajunge acolo»” (Ieş. 10,22-26). Nici de 

această dată însă faraon nu le-a îngăduit evreilor să plece în pustie.  

 Atunci Moise i-a vestit regelui că „la miezul nopţii în ţara 

Egiptului va muri tot cel întâi născut, de la întâiul născut al lui faraon, 

care-i urmează la tron, până la întâiul născut al roabei de la râşniţă şi 

până la întâiul născut al dobitoacelor. Şi va fi plângere mare în toată 

ţara Egiptului, cum n-a mai fost şi cum nu va mai fi” (Ieş. 11,4-6).  

 Pentru ca plaga să-i ocolească pe evrei, Dumnezeu a poruncit 

ca fiecare familie să taie un miel sau un ied de parte bărbătească de un 

an, fără meteahnă, să-l pregătească la foc, iar cu sângele lui să ungă 

cei doi uşori şi pragul cel de sus al uşii casei în care îl vor mânca, încât 

îngerul morţii trimis de Dumnezeu, văzând sângele, să nu intre la ei, 

iar evreii au primit porunca de a nu ieşi din casă toată noaptea. Carnea 

mielului sau a iedului trebuia friptă la foc, fără a fi îngăduit ca vreo 

bucată să fie fiartă sau lăsată crudă. Mielul trebuia mâncat în 

întregime, inclusiv „capul, picioarele şi măruntaiele” (Ieş. 12,9), cu 

ierburi amare şi cu azimă, fără să i se zdrobească oasele. Dacă vreo 

bucată din miel rămânea nemâncată, aceea nu putea fi păstrată pentru 

a doua zi, ci trebuia să fie aruncată în foc (Ieş. 12,10). Evreii au primit 

porunca de a mânca în grabă carnea, având coapsele încinse, sandale 

în picioare şi toiag în mână, pentru că în noaptea aceea vor fi lăsaţi de 

faraon să plece din Egipt. 

 „La miezul nopţii a lovit Domnul pe toţi întâi-născuţii în ţara 

Egiptului, de la întâi-născutul lui faraon, care trebuia să stea pe tron, 

până la întâi-născutul robului din temniţă, şi pe toţi întâi-născuţii 

dobitoacelor. Şi s-a sculat noaptea faraon, toate slugile lui şi toţi 

egiptenii, şi s-a făcut bocet mare în toată ţara Egiptului, căci nu era 

casă în care să nu fie mort. În aceeaşi noapte i-a chemat faraon pe 

Moise şi pe Aaron şi le-a zis: «Sculaţi-vă şi ieşiţi din mijlocul 
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poporului meu! Şi voi, şi fiii lui Israel! Şi duceţi-vă de faceţi slujbă 

Domnului, Dumnezeului vostru, precum aţi zis. Luaţi-vă şi turmele şi 

cirezile şi duceţi-vă şi mă binecuvântaţi şi pe mine!». Şi egiptenii 

sileau acum poporul evreu să iasă grabnic din ţară, căci ziceau: «O să 

pierim cu toţii!»” (Ieş. 12,29-33). 

 Unii cercetători raţionalişti contestă caracterul extraordinar şi 

originea dumnezeiască a celor zece plăgi, afirmând că acestea au fost cu 

totul naturale: broaşte, ţânţari, tăuni, lăcuste, bube pe oameni şi pe animale 

şi grindină. Întunericul îl explică printr-un vânt puternic care a ridicat 

praful deşertului în văzduh, oprind lumina soarelui să ajungă pe pământ, 

cunoscut fiind faptul că furtunile de nisip sunt frecvente în Egipt, mai ales 

primăvara şi toamna. Oricât de puternică însă ar fi o furtună de nisip, în 

timpul zilei lumina soarelui ajunge pe pământ, iar oamenii îşi văd de 

treburile lor, nefiind un întuneric de nepătruns, cum s-a întâmplat în timpul 

lui Moise. Faptul că cele mai multe dintre plăgile asupra Egiptului au fost 

naturale, ne arată că Dumnezeu se foloseşte de puterile naturii pentru 

atingerea scopurilor Sale şi aduce forţele naturii în legătură cu minunea.  

 Chiar dacă unor cititori ai Sfintei Scripturi li se pare că ultima 

plagă adusă de Moise asupra Egiptului a fost extrem de crudă, 

gândindu-ne că la naşterea lui Moise egiptenii au omorât pe toţi copiii 

de parte bărbătească ai evreilor, şi nu numai pe cei întâi născuţi, iar 

faraon a acceptat să-i lase pe evrei să plece din Egipt doar în urma 

acestei plăgi, ne dăm seama că aceasta trebuia să se producă. 

 Unii critici biblici pretind că şi ultima plagă a fost naturală, 

egiptenii find loviţi de ciumă. Faptul că numai întâi născuţii egipteni 

au murit în acea noapte, infirmă însă afirmaţia lor, evidenţiindu-se aici 

cu claritate, o minune dumnezeiască. 

 „Minunea de obicei constă în aceea că prin mijloace 

supranaturale se obţine la timpul cerut, ceea ce în alt timp, câteodată 

se săvârşeşte şi cu ajutorul mijloacelor naturale”
12

. „Astfel Moise nu a 

creat plăgile, ele mai fuseseră cunoscute în Egipt, dar el le-a provocat 

                                                 
12

 A. P. Lopuhin, Istoria biblică a Vechiului Testament, Traducere de 

Nicodim Patriarhul României, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, Vol. II, 

1944, p. 93. 
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pentru a pedepsi pe tiranul faraon. Minunea constă în faptul că ele se 

produceau cu repeziciune şi succesiune nemaipomenită, la porunca 

lui”
13

. „Plăgile apăreau în momente hotărâte, ca adeverire a cuvântului 

lui Dumnezeu, în împrejurări dinainte indicate, se produceau neapărat 

şi cu aşa putere, care cu evidenţă arată participarea mâniei lui 

Dumnezeu în producerea lor”
14

. 

 Miraculos este şi faptul că Goşenul a fost scutit de aceste plăgi 

şi chiar egiptenii le-au luat ca dovezi ale misiunii divine a lui Moise, 

dar nu le-au îngăduit evreilor să plece, pentru că ar fi pierdut o mână 

de lucru experimentată şi extrem de ieftină. 

7 Ieşirea din Egipt 

 Înainte de a ieşi evreii din Egipt, Dumnezeu i-a poruncit lui 

Moise ca „fiecare bărbat să ceară de la vecinul său şi fiecare femeie să 

ceară de la vecina ei lucruri de argint, de aur şi haine. Iar Domnul a 

făcut ca poporul Său să aibă trecere în ochii egiptenilor şi aceştia le-au 

împrumutat cele cerute” (Ieş. 11,2-3). Unii critici biblici se întreabă de 

ce Dumnezeu, care va da între cele zece porunci din Decalog şi pe 

aceea de a nu fura, a poruncit de această dată evreilor să se împrumute 

de la egipteni, ştiind prea bine că fiii lui Israel urmau să plece definitiv 

din Egipt, fără a mai întoarce vreodată la vechii proprietari lucrurile 

împrumutate. Bogăţia egiptenilor luată de evrei nu este furată, ci 

aceasta constituie plata muncii evreilor pentru cât au robit în Egipt.  

 În a paisprezecea noapte din luna întâi, numită de evrei a 

Paştelui, aceştia au ieşit din Egipt, după o perioadă de patru sute 

treizeci de ani de robie (Ieş. 12,40-41). Ieşirea a avut loc probabil în 

timpul faraonului Ramses al II-lea (1317-1251 î.d.Hr. sau 1290-1226 

î.d.Hr.), ori a lui Totmes al III-lea. 

 „Fiii lui Israel au plecat de la Ramses spre Sucot, ca la şase 

sute de mii de bărbaţi pedeştri, afară de femei şi de copii. Şi împreună 

cu ei a mai ieşit din Egipt mulţime de oameni de felurite neamuri, 

precum şi turme şi cirezi şi vite foarte multe” (Ieş. 12,37-38).  

                                                 
13

 Ibidem, p. 94. 
14

 Ibidem. 
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 Dumnezeu îi dă acum lui Moise porunci precise, cum să 

serbeze poporul ales Paştile, în amintirea scoaterii lui de către Domnul 

din robia egipteană. De asemenea, Dumnezeu „a vorbit cu Moise şi i-a 

zis: «Sfinţeşte-Mi pe tot întâiul născut, pe tot cel ce se naşte întâi la fiii 

lui Israel, de la om până la dobitoc, căci este al Meu! Şi când te va 

duce Domnul, Dumnezeul tău în ţara Canaanului, aşa cum li S-a jurat 

El părinţilor tăi, şi ţi-o va da ţie, atunci să osebeşti Domnului pe tot cel 

întâi născut de parte bărbătească de la oameni, şi pe tot cel ce se va 

naşte întâi din turmele tale sau din cirezile tale: partea bărbătească să 

I-o închini Domnului. Pe tot întâi-născutul de la asin să-l răscumperi 

cu un miel; iar de nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Pe tot întâi-

născutul din om, între fiii tăi, îl vei răscumpăra. Iar dacă fiul tău te va 

întreba cândva, zicând: Ce înseamnă aceasta?, tu să-i spui: Cu mână 

tare ne-a scos Domnul din ţara Egiptului, din casa robiei. Când faraon 

se încăpăţâna să ne dea drumul, Domnul i-a ucis pe toţi întâi-născuţii 

în ţara Egiptului, de la întâi-născutul omului până la întâi-născutul 

dobitocului. Iată de ce jertfesc eu Domnului pe tot întâi-născutul de 

parte bărbătească şi de ce pe tot întâi-născutul dintre fiii mei îl 

răscumpăr. Să fie dar aceasta ca un semn pe mâna ta, neclintit în faţa 

ochilor tăi, căci cu mână tare ne-a scos pe noi Domnul din Egipt!»” 

(Ieş. 13,1-2 şi 13,11-16). 

 După ce faraon a dat drumul evreilor, „Dumnezeu nu i-a 

îndrumat pe aceştia pe calea dinspre ţara filistenilor, cu toate că era 

mai scurtă, căci a zis Dumnezeu: «Nu cumva poporul, văzând război, 

să-i pară rău şi să se întoarcă în Egipt». Ci Dumnezeu a făcut poporul 

să ocolească pe calea pustiului, spre Marea Roşie. Şi fiii lui Israel au 

ieşit în bună rânduială din ţara Egiptului. Atunci a luat Moise cu sine 

oasele lui Iosif, căci Iosif legase pe fiii lui Israel cu jurământ, zicând: 

«Are să vă cerceteze Dumnezeu şi atunci să luaţi cu voi şi oasele mele 

de aici!». Şi după ce au plecat din Sucot, şi-au aşezat tabăra la Etam, 

la capătul pustiului. Iar Dumnezeu mergea înaintea lor: ziua în stâlp de 

nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le, ca să 

poată merge şi ziua şi noaptea. Şi n-a lipsit stâlpul de nor ziua, nici 

stâlpul de foc noaptea dinaintea poporului” (Ieş. 13,17-22). 
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 Văzând egiptenii că evreii nu se mai întorc, „inima lui faraon şi 

a slujitorilor lui s-a schimbat în privinţa poporului, iar ei au zis: «Ce 

am făcut, că i-am lăsat pe fiii lui Israel să se ducă, şi de acum nu vor 

mai munci pentru noi?». A înhămat deci faraon carele de război şi şi-a 

luat poporul cu sine. A luat şase sute de care alese şi toată călărimea 

Egiptului şi căpeteniile lor. Şi au alergat egiptenii după evrei cu toţi 

caii şi carele lui faraon, cu călăreţii şi cu toată oastea lui, şi i-au ajuns 

când ei îşi aşezaseră tabăra la mare, lângă Pi-Hahirot, în faţa lui Baal-

Ţefon. Şi dacă faraon s-a apropiat, fiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi i-

au văzut pe egipteni că vin după ei, şi fiii lui Israel s-au spăimântat 

foarte tare şi au strigat către Domnul. Şi i-au zis lui Moise: «Oare nu 

erau morminte în ţara Egiptului? De ce ne-ai adus să murim aici, în 

pustie? Ce ai făcut tu cu noi, scoţându-ne din Egipt? Oare nu asta-ţi 

spuneam noi în Egipt, când ţi-am zis: Lasă-ne să robim egiptenilor, că 

mai bine era să le fim robi egiptenilor decât să murim în pustia 

aceasta!». Moise însă a zis către popor: «Nu vă temeţi! Ţineţi-vă bine 

şi veţi vedea mântuirea pe care Domnul o va face astăzi asupra 

voastră, căci pe egiptenii pe care îi vedeţi astăzi nu-i veţi mai vedea 

niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, iar voi fiţi liniştiţi!». Atunci 

îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei fiilor lui Israel, s-a 

mutat şi mergea în urma lor; şi s-a mutat şi stâlpul cel de nor de 

dinaintea lor şi le-a stat în urmă, intrând astfel şi stând între tabăra 

egiptenilor şi tabăra fiilor lui Israel; şi s-a făcut întuneric şi negură şi 

noaptea s-a scurs fără ca în timpul ei să se poată apropia unii de alţii” 

(Ieş. 14,5-7 şi 14,9-14 şi 14,19-20).  

 

8 Trecerea prin Marea Roşie 

 La porunca lui Dumnezeu Moise şi-a ridicat mâna asupra 

Mării Roşii, care se găsea lângă tabăra evreilor, iar Dumnezeu a mânat 

toată noaptea apa mării cu vânt puternic de la răsărit şi a despărţit-o în 

două, iar poporul poporul evreu a intrat în mare şi a trecut prin 

mijlocul ei printre ape, pe pământ uscat, fără să se ude, iar apa le era 

perete de-a dreapta şi de-a stânga. Dimineaţa, când stâlpul de nor s-a 

ridicat dintre tabere şi s-a aşezat înaintea evreilor pentru a le arăta 

calea, egiptenii i-au văzut că trec prin mijlocul mării pe uscat şi au 
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intrat şi ei în mare pentru a-i urmări, „însă Dumnezeu le-a împiedicat 

roţile carelor, încât cu anevoie îi mai duceau. Atunci au zis egiptenii: 

«Să fugim de la faţa lui Israel, că Domnul Se luptă pentru ei cu noi!»” 

(Ieş. 14,25). După ce evreii au ajuns pe celălalt mal al mării, toată 

oştirea faraonului se găsea în mijlocul ei. Atunci Moise şi-a ridicat 

mâna asupra apelor, care s-au tras la loc, înghiţind pe egipteni şi 

înecând întreaga oştire, „încât nu a rămas nici unul dintre ei” (Ieş, 

14,28). Atunci au cunoscut fiii lui Israel că Dumnezeu i-a scăpat prin 

această minune de urmărirea oastei lui faraon. 

 Unii cercetători raţionalişti neagă caracterul miraculos al 

trecerii prin Marea Roşie, spunând că evreii au traversat marea printr-

un vad, în timpul refluxului, unde aceasta nu era prea adâncă şi largă, 

în timp ce vântul bătea puternic, de aceea nu au întâmpinat probleme. 

Chiar dacă Dumnezeu s-a folosit de mijloace naturale în săvârşirea 

acestei minuni, acest fapt nu răpeşte evenimentului petrecut în Marea 

Roşie caracterul său miraculos. 

 

9 Călătoria spre Canaan 

 După ce au călătorit trei zile prin deşert fără să găsească apă, 

evreii au ajuns într-un loc numit Mara, unde era apă, dar nu au putut 

să-şi astâmpere setea, pentru că aceasta era amară. Încinşi de soare şi 

de sete au început să cârtească, spunând că mai bine era să moară în 

Egipt, decât să piară de sete în pustiu. Atunci Moise a aruncat la 

porunca lui Dumnezeu un lemn în apă şi aceasta a devenit bună de 

băut, încât s-au săturat de apă toţi evreii şi animalele lor. 

 După câtva timp fiii lui Israel au ajuns la Elim, unde erau 

douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de palmieri şi au poposit 

acolo pentru o vreme, apoi şi-au continuat călătoria prin pustia Sin. 

La puţin timp, terminându-li-se proviziile de alimente, evreii au 

început să murmure din nou, dar Dumnezeu i-a liniştit prin Moise, 

iar seara le-a trimis un stol de prepeliţe, pentru ca să mănânce carne, 

„iar dimineaţa, după ce s-a luat roua dimprejurul taberei, iată că pe 

faţa pustiei se afla ceva mărunt, ca nişte grăunţe, ceva albicios, ca 

grindina pe pământ. Şi văzând-o fiii lui Israel, au zis unul către altul: 

«Ce este aceasta?». Că nu ştiau ce este. Iar Moise le-a zis: «Aceasta 
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este pâinea pe care v-a dat-o Dumnezeu ca hrană»” (Ieş. 16,13-15). 

Mana, pe care Dumnezeu a început să o trimită evreilor, se găsea pe sol 

în fiecare dimineaţă, afară de ziua odihnei şi era dulce la gust ca turta cu 

miere. Evreii au primit poruncă de la Dumnezeu să adune în fiecare 

dimineaţă câte un omer de mană pentru fiecare membru al familiei, 

lăsând ceea ce le prisoseşte pe câmp, pentru a se topi la căldura soarelui. 

Dacă cineva aduna mai multă mană decât îi trebuia, aceasta făcea viermi 

până a doua zi. În preziua sabatului însă, mana se aduna pentru două zile, 

căci în ziua odihnei nu cădea, pentru ca evreii să se odihnească, dar în 

această zi nu se strica, nici nu făcea viermi, semn că Dumnezeu a lăsat 

ziua a şaptea pentru odihnă. 

 „Sfinţii Părinţi spun că deşi chipul manei a fost unul singur, el i s-

a făcut fiecăruia în loc de ceea ce avea nevoie: celui care îi trebuia ceva 

sărat, i s-a făcut sărată; celui ce avea nevoie de ceva dulce, i s-a făcut 

dulce. Şi fiecăruia i s-a făcut, vorbind pe scurt, ceea ce i se potrivea cu 

firea lui”
15

. 

 După ce evreii au început să mănânce mană, „Moise le-a zis: 

«Iată ce porunceşte Domnul: Umpleţi cu mană un omer, ca să se păstreze 

în viitor urmaşilor voştri, ca să vadă pâinea pe care aţi mâncat-o în pustie, 

după ce Domnul v-a scos din ţara Egiptului». Iar către Aaron a zis Moise: 

«Ia un vas de aur şi toarnă în el un omer plin cu mană şi pune-l înaintea 

lui Dumnezeu, ca să se păstreze în viitor pentru urmaşii voştri!». Şi l-a 

pus Aaron înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat, aşa cum 

Domnul îi poruncise lui Moise. Iar fiii lui Israel au mâncat mană timp de 

patruzeci de ani, până ce au ajuns în ţară locuită; au mâncat mană până ce 

au ajuns în hotarele ţării Canaan” (Ieş. 16,32-35). 

Şi astăzi există un fel de mană în Peninsula Sinai, care este o 

secreţie zaharoasă din ramurile arborelui tamarisc, din crengile, iar 

nu din frunzele acestuia, o substanţă mieroasă, dulce, care cade în 

picături grele pe sol. Ea cade din arbori, împreună cu roua de 

dimineaţă, de aceea şi astăzi beduinii spun că plouă din cer. Totuşi 

                                                 
15

 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, Traducere, introduceri şi 

note de Pr. Prof. Dr.  Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Vol. IX, Bucureşti, 1980, p. 553. 
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acest tamarisc nu poate fi identificat cu mana biblică, pentru că 

poporul ales era prea numeros pentru a fi hrănit cu puţinul tamarisc 

care exista. De asemenea, evreii nu s-ar fi mirat de tamarisc, dacă s-ar 

fi hrănit cu acesta, iar Dumnezeu nu i-ar fi poruncit lui Moise să 

păstreze în chivotul mărturiei un vas cu tamarisc, pentru a arăta 

urmaşilor evreilor hrana din pustie, iar tamariscul nu s-ar fi stricat de 

pe o zi pe alta, cum se întâmpla cu mana şi de asemenea tamariscul 

cade în fiecare zi, fără întrerupere în ziua odihnei. Prin hrănirea 

poporului cu mană este evidenţiată una dintre minunile lui Dumnezeu 

săvârşite cu poporul Său. 

 La Rafidim evreii au fost atacaţi de amaleciţi. Când s-a 

întâmplat aceasta, „Moise a zis către Iosua: «Alege-ţi bărbaţi voinici şi 

du-te mâine de te luptă cu amaleciţii! Cât despre mine, eu voi sta în 

vârful muntelui, cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea». A făcut deci 

Iosua după cum îi spusese Moise şi a ieşit să bată pe amaleciţi; în timp 

ce Moise, Aaron şi Or s-au suit în vârful muntelui. Şi când îşi ridica 

Moise mâinile, biruiau fiii lui Israel; iar când îşi lăsa el mâinile jos, 

biruiau amaleciţii. Dar obosind mâinile lui Moise, au luat o piatră şi au 

pus-o sub el şi el s-a aşezat pe ea, iar Aaron şi Or îi sprijineau mâinile, 

unul de o parte şi altul de alta; şi au stat mâinile lui ridicate până la 

asfinţitul soarelui. Şi a zdrobit Iosua pe Amalec şi tot poporul său, 

trecându-i prin ascuţişul sabiei” (Ieş. 17,9-13).  

Auzind Ietro de toate cele ce a făcut Dumnezeu pentru Moise 

şi pentru poporul evreu, a venit la acesta „şi i-a povestit Moise 

socrului său tot ceea Domnul le făcuse lui faraon şi egiptenilor de 

dragul lui Israel, toate necazurile ce se abătuseră asupra lor pe drum şi 

cum i-a scăpat Domnul din mâna lui faraon şi din mâna egiptenilor. 

Şi s-a minunat  Ietro de tot binele pe care li-l făcuse Domnul, 

anume că-i scăpase din mâna egiptenilor şi din mâna lui faraon. Şi a 

zis Ietro: «Binecuvântat fie Domnul, că El v-a scăpat din mâna 

egiptenilor şi din mâna lui faraon. Acum ştiu şi eu că mare este 

Domnul peste toţi dumnezeii, pentru că i-a smerit». Apoi Ietro, 

socrul lui Moise, I-a adus lui Dumnezeu ardere de tot şi jertfe. Şi au 

venit Aaron şi toţi bătrânii lui Israel pentru ca în faţa lui Dumnezeu 

să stea la masă cu socrul lui Moise. Iar a doua zi a şezut Moise să 
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judece poporul şi a stat poporul înaintea lui Moise de dimineaţă până 

seara. Şi dacă Ietro, socrul lui Moise, a văzut tot ceea ce făcea el 

pentru popor, i-a zis: «Ce faci tu cu poporul? De ce şezi tu singur, pe 

de o parte, şi, pe de alta, tot poporul stă înaintea ta de dimineaţă până 

seara?». Iar Moise a zis către socrul său: «Poporul vine la mine să 

ceară judecata lui Dumnezeu. Când se ivesc între ei neînţelegeri, vin la 

mine; eu cercetez pe fiecare şi-i învăţ poruncile lui Dumnezeu şi legile 

Lui». Iar socrul lui Moise a zis către el: «Ce faci tu, nu faci bine, că şi 

tu te vei istovi, şi poporul acesta care este cu tine. E grea pentru tine 

sarcina aceasta şi nu vei putea s-o faci singur. Acum dar ascultă-mă pe 

mine: Am să-ţi dau un sfat; apoi Dumnezeu să fie cu tine! Tu să-i fii 

poporului ceea ce trebuie să-i fii faţă de Dumnezeu: să-I înfăţişezi lui 

Dumnezeu, tu, trebuinţele lor, iar lor să le arăţi poruncile şi legile Lui; 

să le descoperi căile pe care să umble şi faptele pe care trebuie să le 

facă. Acum: din întregul popor alege-ţi oameni destoinici şi temători 

de Dumnezeu, oameni drepţi, care urăsc trufia, şi pune-i căpetenii 

peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii peste cincizeci, căpetenii 

peste zeci. Aceştia să judece poporul în toată vremea: pricinile grele să 

le aducă la tine, iar pe cele mici să le judece ei. Ei te vor ajuta astfel, 

uşurându-ţi povara. De vei face lucrul acesta, Dumnezeu te va întări, 

tu vei putea să faci faţă, iar poporul acesta întreg va ajunge cu pace la 

locul său». Şi a ascultat Moise de cuvântul socrului său şi a făcut tot 

ceea ce i-a spus. Aşadar, din întreg Israelul a ales Moise oameni 

destoinici şi i-a pus căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii 

peste cincizeci şi căpetenii peste zeci. Aceştia judecau poporul în toată 

vremea; toate pricinile grele le aduceau la Moise, iar pe cele mai 

uşoare le judecau ei toate. După aceea a petrecut Moise pe socrul său, 

iar acesta s-a dus în ţara lui” (Ieş. 18,8-27). Din această vizită a lui 

Ietro la Moise vedem pe de o parte că el era preot al Dumnezeului 

celui adevărat, de vreme ce I-a adus jertfă, iar pe de altă parte 

constatăm că era om înţelept, prin sfaturile bune pe care le-a dat 

ginerelui său, dovedindu-se prin aceasta un cârmuitor priceput al 

poporului său. 
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10 Legea din Sinai 

 La trei luni de la ieşirea din Egipt poporul ales a ajuns la 

Muntele Sinai. Numele de Sinai este derivat de unii filologi de la 

cuvântul „Sun”, care înseamnă „dantelat”, aluzie la configuraţia 

muntelui. Alţii pun numele în legătură cu „Sin”, „zeul lunii”, cult 

practicat în acel ţinut. 

 Dumnezeu i-a zis lui Moise să se urce în munte, pentru a grăi cu 

el, însă din popor nimeni nu avea voie să-l urmeze. De Sinai aveau voie 

să se apropie doar bărbaţii, şi dintre aceştia numai cei curăţiţi de orice 

întinare (care nu se atinseseră de femei), femeilor şi animalelor acest 

lucru le era interzis cu desăvârşire. Dacă vreaun animal se apropia de 

munte, acesta trebuia omorât imediat cu pietre. Pe munte erau tunete şi 

fulgere, sunete de trâmbiţă, un nor des, şi întreg muntele fumega şi se 

cutremura, încât tot poporul s-a înspăimântat. Tunetele, fulgerele şi fumul 

de la darea legii pe munte erau folosite de Dumnezeu pentru a înfricoşa 

poporul şi a-l stimula prin aceasta la respectarea legii. 

 Acum a primit Moise, pentru popor, legea lui Dumnezeu, 

singura lege revelată până la Hristos. „Dumnezeu le vorbea. Nu era 

stăpânul care se adresa robului, ci părintele care îşi mângâia fiul. El li 

se înfăţişa cu cel mai măreţ atribut al Său: Eliberatorul”
16

. 

 Lui Moise i s-au descoperit la început cele zece porunci: 

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-a scos din ţara 

Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine! 

 2. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici vreo asemănare cu ceva din 

câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aici jos, ori din 

câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, şi nici să le 

slujeşti; că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care 

pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la 

al treilea şi al patrulea neam, şi Mă milostivesc până la al miilea neam 

către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 

 3. Să nu iei numele Domnului, Dumnezeului tău, în deşert, că 

nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui. 
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 Dr. Moses Rosen, În lumina..., p. 94. 
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 4. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Şase zile să 

lucrezi; în ele fă-ţi toate treburile, dar ziua a şaptea este odihna 

Domnului, Dumnezeului tău, în ea să nu faci nici o muncă, nici tu, nici 

fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici 

asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul ce poposeşte la tine, 

fiindcă în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, marea şi toate 

cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a 

binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o. 

 5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să 

trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ţi-l va da. 

 6. Să nu ucizi! 

 7. Să nu fii desfrânat! 

 8. Să nu furi! 

 9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! 

 10. Să nu râvneşti la casa aproapelui tău; să nu râvneşti la 

femeia aproapelui tău, nici la ogorul lui, nici la sluga lui, nici la 

slujnica lui, nici la boul său, nici la asinul său şi la nici unul din 

dobitoacele lui şi la nimic din câte sunt ale aproapelui tău! 

 Aceste zece porunci au primit în vremea Sfinţilor Părinţi 

numele de Decalog, denumire sub care este cunoscută Legea Veche 

până în zilele noastre. Acest termen este format din două cuvinte 

greceşti „deka”, adică „zece” şi „logos”, care înseamnă „cuvânt”, deci 

Decalog înseamnă „Cele zece cuvinte”. 

 Tot acum i-a fost descoperită poporului ales legea talionului, în 

care cel ce era vinovat pentru o faptă trebuia să plătească exact cu 

fapta sa: „suflet pentru suflet, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, 

mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană 

pentru rană, vânătaie pentru vânătaie” (Ieş. 21,23-25). Această lege 

nedesăvârşită va fi înlocuită în Noul Testament de Domnul Hristos cu 

legea iubirii universale. Până la Mântuitorul însă, aceasta era legea 

evreilor pentru convieţuirea socială. Ea trebuia să fie severă, căci altfel 

poporul ales s-ar fi abătut de la ea, de aceea pedepsele încălcării ei 

erau drastice. Des aplicată în Vechiul Testament era chiar pedeapsa 

capitală. Dumnezeu însă a poruncit în acest sens: „Cel osândit la 
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moarte va fi ucis pe temeiul a doi sau trei martori; iar pe spusa unui 

singur martor să nu fie osândit nimeni la moarte” (Deut. 17,6). 

 În legile lui Moise este egalitate socială. Originea oricărei egalităţi 

obşteşti o găsim la el, căci Egiptul i-a robit pe toţi, iar acum sunt toţi liberi, de 

aceea toţi evreii trebuie să fie egali între ei.  

 Dumnezeu descoperă poporului, prin Moise, şi legi ceremoniale şi 

religioase, privitoare la ţinerea sărbătorilor. 

 Moise a dat legea din partea lui Dumnezeu şi a scris întâmplările 

cele mai însemnate din timpul său. „Cu chipul acesta el a devenit 

întemeietorul literaturii Testamentului Vechi, de un caracter curat religios din 

cauza caracterului Legii. Prin aceasta s-a exclus dezvoltarea literaturii 

profane”
17

. „De la Moise avem cele dintâi monumente literare scrise în 

limba ebraică”
18

. 

 Legea primită pe Muntele Sinai este teocratică. Dumnezeu este 

supremul legiuitor, judecător şi conducător. Viaţa civilă şi viaţa religioasă în 

Israel se împletesc, iar voinţa dumnezeiască este izvorul tuturor prescripţiilor 

vieţii, legile religioase fiind şi civile şi invers. 

 Moise prezintă poporului voia lui Dumnezeu, apoi urcă din nou în 

munte, care era acoperit de un nor şi intră în întunericul din mijlocul acestuia. 

Acum Domnul dă rânduieli până în cel mai mic amănunt cum trebuie să fie 

alcătuit cortul mărturiei, obiectele din el, altarul de jertfă, cum să fie 

confecţionate veşmintele preoţeşti, şi care va fi modul sfinţirii preoţilor.  

 Aceste rânduieli şi porunci precise ale lui Dumnezeu arată interesul 

Său pentru popor şi pentru religia sa, precum şi incapacitatea oamenilor de a 

face singuri ceea ce este necesar pentru preamărirea lui Dumnezeu, în cult 

organizat. 

 Moise a stat în munte timp de patruzeci de zile şi patruzeci de 

nopţi, „căci s-a împărtăşit patruzeci de zile şi tot atâtea nopţi de acea 

viaţă dumnezeiască în întuneric, aflându-se afară chiar şi de legile 

firii, căci în tot acest timp el nu a avut trebuinţă de hrană pentru 

                                                 
17

 Dr. Constantin Chiricescu, Introducere în Sfintele Cărţi ale 

Testamentului Vechiu, Bucureşti, 1922, pp. 6-7. 
18

 Ibidem, p. 10. 
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trup”
19

. „După ce a încetat Dumnezeu de a grăi cu Moise, pe Muntele 

Sinai, i-a dat două table ale legii, table de piatră, scrise cu degetul lui 

Dumnezeu” (Ieş. 31,18). 

11 Viţelul de aur 

 În timpul celor patruzeci de zile cât Moise era în munte, 

văzând evreii că acesta întârzie să coboare din munte, neştiind ce s-a 

întâmplat cu el şi robiţi mentalităţii egiptene, au poruncit lui Aaron să 

le facă un idol, un viţel de aur, care să-i izbăvească din pustia în care 

se aflau. Aaron le-a zis: „Scoateţi cerceii de aur din urechile femeilor 

şi fetelor voastre şi aduceţi-i la mine. Atunci întreg poporul a scos 

cerceii cei de aur din urechile femeilor şi i-a adus la Aaron. Şi el i-a 

luat din mâinile lor, i-a topit în tipar şi a făcut din ei un viţel turnat şi 

le-a zis: «Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din ţara 

Egiptului!». Văzând aceasta, Aaron a zidit în faţa lui un jertfelnic; şi a 

strigat Aaron şi a zis: «Mâine este sărbătoarea Domnului!». A doua zi 

s-au sculat ei de dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de pace; 

apoi a şezut poporul de a mâncat şi a băut şi pe urmă s-a sculat să 

joace” (Ieş. 32,2-6).  

 Aceste cântece au urcat până la Dumnezeu, care a trimis pe 

Moise la poporul său. Coborând din munte, Moise ţinea în mâini cele 

două table ale legii. Coborând între fraţii săi şi văzând ce se petrece 

acolo, Moise s-a aprins de mânie şi a izbit tablele de pământ, încât 

acestea s-au sfărâmat. A luat apoi viţelul de aur, l-a topit în foc până s-

a făcut pulbere şi l-a presărat în apă, pe care a dat-o fiilor lui Israel să 

o bea. După ce Aaron i-a spus ce s-a întâmplat, Moise „a stat la 

intrarea taberei şi a zis: «Cine este pentru Domnul să vină la mine!» Şi 

s-au adunat la el toţi fiii lui Levi. Iar Moise le-a zis: «Aşa zice 

Domnul, Dumnezeul lui Israel: Puneţi-vă fiecare sabia la şold şi 

străbateţi tabăra de la o intrare până la cealaltă şi ucideţi fiecare pe 

fratele său, pe prietenul său şi pe aproapele său». Şi au făcut fiii lui 

Levi aşa cum le poruncise Moise. În ziua aceea au căzut din popor ca 

la trei mii de oameni” (Ieş. 32,26-28).  

                                                 
19

 Grigorie de Nyssa, Op. Cit., p. 35. 
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 Rapiditatea cu care evreii au strâns aurul şi au făcut viţelul 

arată setea lor mare de închinare, de adorare a lui Dumnezeu, numai că 

îndelungata robie le pervertise această sete, de aceea Moise va avea de 

luptat timp de patruzeci de ani pentru a dezrădăcina obiceiurile 

egiptene din mentalitatea poporului său. Nici după moartea lui Moise 

idolatria nu va dispărea complet din sânul poporului, având de luptat 

cu ea toţi proorocii, până la Mântuitorul. Gravitatea acestui păcat era 

foarte mare, de aceea şi pedeapsa lui Dumnezeu a fost pe măsură.  

 În Egipt viţelul era considerat animal sacru şi nu-i era îngăduit 

nimănui să-l ucidă. În Sinai, Moise distruge însuşi viţelul de aur, 

simbolul sacru la care fusese înălţat viţelul, şi îl dă evreilor să-l bea în 

apă, pentru a le dovedi în mod categoric că idolii nu sunt nimic, decât 

obiecte lipsite de viaţă şi puteri miraculoase, după cum spune 

psalmistul: „Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de 

mâini omeneşti: gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea; urechi 

au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi; mâini au şi nu vor pipăi; 

picioare au şi nu vor umbla, cu gâtlejul lor nu vor glăsui, că nu este 

suflare în gura lor” (Ps. 113,12-15 şi Ps. 134,17). 

 Despre locul exact în care s-au petrecut acest evenimente s-au 

emis mai multe păreri, întrucât sub numele de Sinai se înţelege un 

întreg lanţ de munţi, culmile lor purtând nume diferite. Cea mai 

măreaţă culme din zonă se numeşte Serbal, dar lângă ea nu se află 

vreun platou sau vreun câmp pe care să fi stat poporul, de aceea se 

crede că Moise ar fi primit revelaţia pe colina Ras Safsafeh, aproape la 

fel de măreaţă ca şi Serbal, dar lângă ea se întinde o vastă câmpie, 

numită Er Raha (tămâia), pe care şi-ar fi aşezat poporul tabăra. În plus, 

cel ce coboară din acest munte, pe cărare, aude sunetele din câmpia 

liniştită, dar nu poate vedea câmpia, până nu coboară de tot din munte, 

exact cum i s-a întâmplat lui Moise. În apropiere se găseşte un izvor, 

care ar putea fi pârâiaşul în care Moise a introdus viţelul făcut praf. 

Cei mai mulţi cercetători înclină să creadă că la această colină face 

referire cartea Ieşirii. 

 După ce evreii s-au închinat viţelului de aur, Dumnezeu i-a zis 

lui Moise: „Spune-le fiilor lui Israel: Voi sunteţi popor îndărătnic. De 

voi merge Eu în mijlocul vostru, într-o clipeală vă voi pierde. Scoateţi 
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acum de pe voi hainele voastre cele frumoase şi podoabele voastre şi vă 

voi arăta ce am să fac eu cu voi. Şi fiii lui Israel şi-au scos podoabele şi 

şi-au dezbrăcat hainele cele frumoase acolo, la Muntele Horeb” (Ieş. 

33,5-6). Pentru că Dumnezeu nu a mai vrut să locuiască în mijlocul 

poporului ales după ce acesta căzuse în idolatrie, la porunca Domnului 

„Moise şi-a luat cortul, l-a întins afară din tabără, departe de ea, şi l-a 

numit cortul adunării; şi tot cel ce căuta pe Domnul venea la cortul 

adunării, în afara taberei. Şi când Moise mergea spre cortul cel din afara 

taberei, tot poporul se ridica în picioare şi fiecare privea din uşa cortului 

său şi-l urmărea cu ochii pe Moise, până ce el intra în cort. Iar după ce 

Moise intra în cort, stâlpul cel de nor se pogora şi stătea la intrarea 

cortului şi Domnul grăia cu Moise. Şi tot poporul vedea stâlpul cel de 

nor stând la intrarea cortului, şi întregul poporul se ridica în picioare şi 

fiecare se închina din uşa cortului său. Domnul grăia cu Moise faţă către 

faţă, aşa cum ar grăi cineva cu prietenul său. Apoi Moise se întorcea în 

tabără, dar tânărul său slujitor Iosua, fiul lui Navi, nu părăsea cortul” 

(Ieş. 33,7-11). 

 

12 Preocupări sfinte 

 Moise a urcat din nou în Muntele Sinai, şi simţindu-se mai 

aproape ca niciodată de Dumnezeu, Îi cere insistent să-I arate slava Sa. 

Domnul însă îi răspunde: „Eu Îmi voi trece slava pe dinaintea ta. Faţa 

Mea însă nu vei putea s-o vezi, că nu poate omul să-Mi vadă faţa şi să 

trăiască. Iată, este un loc aici la Mine; şezi pe stâncă şi când va trece 

slava Mea, Eu te voi pune în scobitura stâncii şi cu mâna Mea te voi 

acoperi până ce voi trece; iar când Îmi voi lua mâna de pe tine, tu Îmi 

vei vedea spatele, dar faţa Mea nu ţi se va arăta! Şi a stat Moise 

înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi nici pâine 

n-a mâncat, nici apă n-a băut. Şi a scris pe table cuvintele 

legământului: cele zece porunci. Iar când s-a coborât Moise din munte, 

având în mâini cele două table ale legii, el nu ştia că faţa sa strălucea, 

pentru că grăise Dumnezeu cu el. Dar Aaron şi toţi bătrânii lui Israel, 

văzându-l pe Moise că are faţa strălucitoare, s-au temut să se apropie 

de el. Atunci Moise i-a chemat şi au venit la el Aaron şi toate 

căpeteniile obştii şi Moise a grăit cu ei. După aceea s-au apropiat de el 
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toţi fiii lui Israel, iar el le-a spus tot ce-i poruncise Domnul în Muntele 

Sinai. Şi când a încetat să le mai vorbească, el şi-a acoperit faţa cu un văl. Şi 

când intra Moise în faţa Domnului ca să-i grăiască, atunci el îşi ridica vălul 

până când ieşea; iar la ieşire le spunea fiilor lui Israel cele ce-i poruncise 

Domnul. Fiii lui Israel vedeau că faţa lui Moise strălucea; iar Moise îşi punea 

iar vălul pe faţă până când intra din nou să vorbească cu Domnul” (Ieş. 

33,19-23 şi 34,28-35). 

 Pentru că Moise a grăit cu Dumnezeu şi a stat în ascultare de El, a 

luat chipul slavei lui Adam din rai, de aceea faţa îi strălucea.
20

 

 Statuia lui Moise sculptată de Michelangelo are coarne pe cap. 

Aceasta s-a întâmplat datorită unei erori de traducere a textului care relatează 

faptul că faţa lui Moise strălucea. Astfel fericitul Ieronim a tradus în 

Vulgata
21

 cuvintele „faţa lui Moise strălucea” (Ieş. 34,29) prin „faţa lui 

Moise era cu coarne”. Cuvintele „corn” şi „rază” sunt redate în limba ebraică 

prin aceleaşi consonante „k r n”, iar întrucât în vechime în textele ebraice nu 

erau trecute vocalele, a fost foarte uşor să se realizeze această confuzie.
22

 

 Fiii lui Israel au oferit materialele pentru cortul sfânt, „fiecare după 

cum îl lăsa inima” (Ieş. 35,22), iar „Beţaleel, Oholiab şi toţi cei pricepuţi, 

cărora Domnul le dăduse înţelepciune şi iscusinţă ca să ştie să facă tot felul 

de lucruri pentru locaşul cel sfânt” (Ieş. 36,1) au alcătuit cortul, chivotul 

mărturiei, odoarele şi toate cele de trebuinţă şi au confecţionat veşmintele 

preoţeşti. „Şi a privit Moise toate lucrurile şi iată că erau făcute aşa cum 

Domnul îi poruncise şi Moise i-a binecuvântat” (Ieş. 39,43).  

 Dumnezeu a dat porunci pentru ridicarea cortului mărturiei în 

conformitate cu viaţa nomadă a evreilor, pentru a fi transportat cu 

uşurinţă. Astfel au fost date de Domnul şi dimensiunile tabernacolului: 

lungimea treizeci de coţi, lăţimea zece coţi, iar înălţimea zece coţi. 

                                                 
20

 Arhimandritul Iustin Popovici, Omul şi Dumnezeul-om, Studiu 

introductiv şi traducere: Pr, prof. Ioan Ică şi diac. Ioan I. Ică jr., Editura DEISIS, 

Sibiu, 1997, p. 88. 
21

 Între anii 390-405 Ieronim a tradus Vechiul Testament în limba latină 

după originalul ebraic, traducerea sa fiind numită Vulgata. 
22

 Ambrogio Donini, După chipul şi asemănarea omului, Traducere de 

Eugen Costescu, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 192. 



43 

 

 

Cortul era împrejmuit de o curte, care avea o sută de coţi lungime şi 

cincizeci de coţi lăţime.  

 Sfântul locaş avea două părţi, Sfânta Sfintelor şi Sfânta. În 

Sfânta Sfintelor se găsea chivotul legii, pe capacul căruia erau statuile 

din aur a doi heruvimi. În chivot se păstrau tablele legii, vasul de aur 

cu mană şi toiagul lui Aaron (după ce a odrăslit). Lângă chivot a fost 

depus ulterior, conform dorinţei lui Moise, sulul legii. În Sfânta 

Sfintelor avea acces numai arhiereul, o singură dată pe an. 

 În Sfânta erau altarul tămâierii, masa cu pâinile punerii înainte 

şi sfeşnicul de aur cu şase braţe. Aici intra în fiecare zi câte un preot 

pentru tămâiere, prin tragere la sorţi.  

 Înaintea cortului se găsea jertfelnicul, pe care se aduceau 

jertfele zilnice şi baia de aramă, cu apă, din care se spălau slujitorii 

locaşului pe mâini şi pe picioare. 

 Moise a uns la porunca lui Dumnezeu pe Aaron ca mare preot, 

şi pe fiii săi ca preoţi, ca această ungere să rămână pentru totdeauna în 

neamul lor şi a pregătit cortul pentru sfinţire. Însuşi Dumnezeu a 

umplut locaşul cu slava Sa, în chip de nor, şi a umbrit slava Domnului 

sfântul locaş în timpul întregii călătorii a evreilor prin deşert. Când 

norul se ridica de pe cort, evreii porneau în călătorie, iar de nu se 

ridica, atunci nu porneau la drum. 

 Înaintea timpurilor mozaice au fost desemnaţi întâi născuţii ca 

slujitori speciali ai lui Dumnezeu. Ei aveau dreptul de a aduce jertfele, 

dar şi alţii aduceau sacrificii, ca Abel, Avraam, Iacov. Astfel se vede 

că actul consacrării întâilor născuţi nu are nimic comun cu sacerdoţiul, 

care a fost înfiinţat doar acum. Totuşi privilegiul întâilor născuţi se 

menţine. Astfel în casa arhiereului întâiul născut urma ca arhiereu, 

ceilalţi fii rămânând simpli preoţi. 

 Fiecare treaptă a sacerdoţiului îşi primeşte acum atribuţiile 

sale. Astfel leviţii, prima treaptă a slujitorilor cortului adunării, 

trebuiau să facă parte din seminţia lui Levi. Aceştia asistau preoţii, 

întreţineau locaşul sfânt, procurau materialele necesare la cortul 

mărturiei şi aveau sarcina supravegherii şi transportării acestuia. 

Leviţii aveau acces doar în curtea cortului. Aceştia îşi începeau 

activitatea la vârsta de 25 sau 30 de ani şi o încheiau la 50, vârstă după 
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care le era îngăduit să se ocupe doar de străjuirea cortului (Numeri 

8,26). „Diferenţa de vârstă care apare se raportează la două situaţii 

total opuse. Vârsta minimă de 30 de ani era cerută leviţilor în perioada 

de rătăcire a evreilor prin deşert, când se impunea transportul cortului 

dintr-un loc în altul, sarcină ce nu era de fel uşoară, iar vârsta de 25 de 

ani era impusă după ce evreii au devenit populaţie sedentară şi 

muncile de la locaşul sfânt s-au uşurat foarte mult, putând fi 

îndeplinite şi de către tineri cu forţe mai puţine”
23

. 

 Preoţii, a doua treaptă a sacerdoţiului, aparţineau tot seminţiei lui 

Levi, însă trebuiau să facă parte şi din neamul lui Aaron. Evreii din 

celelalte seminţii, precum şi cei ai seminţiei lui Levi care nu făceau parte 

din familia lui Aaron, erau excluşi de la preoţie sub ameninţarea pedepsei 

cu moartea. Primii preoţi ai poporului ales au fost fiii lui Aaron: Nadab, 

Abiud, Eleazar şi Itamar. Pentru că Nadab şi Abiud au adus foc străin la 

altar, au fost pedepsiţi cu moartea (Lev. 10,1-2). „Pe lângă descendenţa 

aaronită, preoţilor li se impunea şi o altă condiţie, şi anume aceea a 

integrităţii corporale. Cei care aveau din naştere unele deficienţe fizice, şi 

este de presupus că în egală măsură şi deficienţe psihice, erau opriţi de la 

exercitarea misiunii preoţeşti. Astfel orbii, şchiopii, ciungii, gheboşii, cei 

cu urme de vărsat etc. nu puteau oficia ca preoţi. În schimb ei aveau 

dreptul la toate beneficiile preoţilor, întrucât independent de voinţa lor se 

aflau într-o stare incompatibilă cu misiunea preoţească. O altă cerinţă 

imperioasă de care trebuiau să ţină seama preoţii era aceea a unei înalte 

ţinute morale. Lor le era interzisă căsătoria cu o femeie străină, cu o 

văduvă sau cu o femeie cu reputaţie proastă. Se puteau căsători numai cu 

o fecioară israelită ireproşabilă sau cu o văduvă de preot. Familia 

preotului trebuia să constituie un model de virtute, cinste şi pioşenie pentru 

credincioşi. Abaterile morale ale membrilor familie preotului se pedepseau 

cu asprime deosebită. Astfel, pentru fiica de preot care se deda desfrâului, 

legea prevedea uciderea ei cu pietre. Preoţilor le erau interzise atingerea de 

cadavre, ca şi sfâşierea veşmintelor sau aplicarea unor semne pe corp 

                                                 
23

 Preot Prof. Dr. Dumitru Abrudan şi Diac. Prof. Dr. Emilian 

Corniţescu, Arheologie biblică, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, Bucureşti, 1994, p. 230.  
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în semn de doliu”
24

. Preoţii aduceau zilnic, dimineaţa şi seara, jertfele de 

la cortul mărturiei şi îl tămâiau, având acces în Sfânta. 

 Arhiereul sau marele preot deţinea cea mai înaltă treaptă a 

sacerdoţiului. Cel dintâi arhiereu al poporului ales a fost Aaron, fratele lui 

Moise, căruia i-a urmat Eleazar, fiul său, iar după el a fost arhiereu 

Finees, întâiul său născut. Succesiunea arhiereilor s-a continuat din tată în 

fiu. „Sfinţirea arhiereului era identică cu cea a preotului, cu deosebirea că 

arhiereului i se turna untdelemn sfinţit pe cap. Exigenţa printr-o viaţă 

morală ireproşabilă era şi mai sporită în cazul arhiereului faţă de preot, 

care, între altele nu avea voie să-şi tundă părul în semn de doliu, nici să-şi 

rupă veşmintele sau să se atingă de vreun cadavru, fie acela şi al părinţilor 

săi. Îi era îngăduit să se căsătorească numai cu o fecioară din neamul 

său”
25

. Arhiereul avea veşminte speciale faţă de preoţi şi leviţi. El se 

ocupa de administrarea generală a cultului, a tezaurului şi a cortului 

mărturiei, la sărbătoarea împăcării aducea sacrificiile pentru păcat, pentru 

sine şi pentru popor, singura dată în an când avea voie să intre în Sfânta 

Sfintelor. „Autoritatea moral religioasă a arhiereului era deosebită. El era 

socotit fundamentul teocraţiei şi al moralităţii poporului ales”
26

. 

 „Preoţia Vechiului Testament a fost o preînchipuire a preoţiei 

Noului Testament”
27

. 

 Dumnezeu a dat poporului rânduieli pentru jertfe: despre animale 

curate (care pot fi mâncate) şi necurate (care nu pot fi mâncate). Se dau 

primele prescripţii pentru curăţirea femeilor după naştere, despre lepră, 

despre anul sabatic (al şaptelea an, în care pământul nu era lucrat, ci se 

odihnea) şi anul jubileu (al cincizecilea an, timp de odihnă pentru oameni 

şi pentru pământ, când erau eliberaţi sclavii, şi proprietăţile se întorceau 

la stăpânul lor legitim). 

 Legile date de Dumnezeu poporului ales sunt morale, 

ceremoniale şi civile. Legile morale precizează obligaţiile faţă de 

Dumnezeu şi faţă de aproapele. Acestea se confundă uneori şi cu legea 
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 Ibidem, pp. 233-234.  
25

 Ibidem, p. 241. 
26

 Ibidem, pp. 244. 
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 Ibidem, pp. 245.   
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morală naturală. Legile ceremoniale reglementează cultul exterior al 

lui Dumnezeu; iar legile civile determină drepturile reciproce ale 

evreilor în sânul poporului. 

 Legea a făcut din poporul evreu un popor ales. Aceasta a 

pregătit poporul pentru a-L putea primi pe Mesia. Totuşi legea nu 

putea aduce harul lui Dumnezeu şi era limitată în timp (până la Mesia) 

şi în spaţiu (doar la poporul evreu). 

 

13 Canaanul 

 Evreii au ajuns lângă Canaan, pământul făgăduit lor de 

Domnul, iar la porunca lui Dumnezeu, Moise a trimis douăsprezece 

iscoade, câte una din fiecare seminţie, pentru a vedea cum este 

pământul şi cum sunt locuitorii ţării. „Şi s-au dus ei şi au cercetat ţara, 

începând de la pustiul Ţin până la Rehob, care vine lângă Hamat. De 

acolo au trecut în partea de miazăzi a Canaanului şi au mers până la 

Hebron, unde trăiau Ahiman, Şeşai, şi Talmai, urmaşii lui Enac. 

Hebronul fusese zidit cu şapte ani înaintea oraşului egiptean Ţoan. 

Apoi au venit până în valea Eşcol, au cercetat-o şi au tăiat de acolo o 

viţă de vie cu un ciorchine şi o duceau pe pârghia unei prăjini, de 

asemenea au luat rodii şi smochine. Locul acesta l-au numit ei Valea 

Eşcol, adică valea strugurelui, de la strugurele pe care l-au tăiat de 

acolo fiii lui Israel. Şi dacă au cercetat ei ţara, s-au întors după 

patruzeci de zile. Şi, mergând, au venit la Moise şi la Aaron şi la toată 

obştea fiilor lui Israel, la Cadeş, în pustiul Paran, şi au dat seamă în 

faţa lor şi în faţa întregii adunări şi le-au arătat roadele pământului. Şi 

le-au povestit, zicând: «Am fost în ţara în care ne-aţi trimis, pământul 

în care curge miere şi lapte şi iată roadele lui. Numai că poporul care 

locuieşte în ea este curajos şi oraşele sunt întărite şi foarte mari, ba şi 

pe urmaşii lui Enac i-am văzut acolo. În partea de miazăzi a ţării 

locuieşte Amalec; Heteii, Heveii, Iebuseii şi Amoreii locuiesc în 

munţi, iar Canaaneenii locuiesc pe lângă mare şi pe lângă râul 

Iordanului». Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre 

pământul pe care-l cercetaseră, zicând: «Pământul pe care l-am 

străbătut noi ca să-l iscodim este un pământ care-şi mănâncă 

locuitorii, iar oamenii pe care i-am văzut acolo sunt toţi foarte mari. 
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Acolo am văzut noi uriaşi; noi păream pe lângă ei ca nişte lăcuste şi 

tot aşa le păream şi noi lor»” (Numeri 13,22-29 şi 13,32-34). Auzind 

evreii acestea, au spus că era mai bine să fi murit în Egipt. Ba chiar 

„au zis unii către alţii: «Să ne alegem căpetenie şi să ne întoarcem în 

Egipt»” (Numeri 14,4). Iosua Navi însă şi Caleb, care se numărau şi ei 

printre iscoade, au spus adevărul despre Canaan, că pământul este 

foarte roditor, iar Dumnezeu îl va da în mâinile lor. Poporul a fost însă 

neîncrezător şi a vrut să-i omoare pe cei doi cu pietre. Văzând aceasta, 

Dumnezeu s-a mâniat şi i-a zis lui Moise: „Toţi bărbaţii câţi Mi-au 

văzut slava şi minunile pe care le-am făcut în ţara Egiptului şi în 

această pustie şi care de zeci de ori n-au ascultat glasul Meu şi prin 

aceasta M-au pus la încercare, aceia nu vor vedea ţara pe care Eu am 

făgăduit-o părinţilor lor; ci numai copiilor lor, care sunt aici cu Mine, 

care nu ştiu ce este binele şi ce este răul şi tuturor nevârstnicilor 

neştiutori, lor le voi da ţara, iar toţi cei ce M-au întărâtat nu o vor 

vedea. După numărul celor patruzeci de zile în care aţi iscodit 

pământul Canaan, patruzeci de ani veţi purta povara păcatelor voastre, 

câte un an pentru fiecare zi, ca să cunoaşteţi ce înseamnă să fiţi 

părăsiţi de Mine” (Numeri 14,22-23 şi 14,34). Iscoadele care au 

răspândit zvonuri mincinoase despre pământul făgăduinţei între evrei 

au murit lovite de Domnul. 

Nici lui Moise şi Aaron Dumnezeu nu le-a îngăduit să intre în 

pământul făgăduinţei, pentru că la Meriba nu au crezut că Domnul va 

izvorî poporului apă din stâncă. „Atunci a zis Domnul către Moise şi 

Aaron: «Pentru că nu M-aţi crezut, ca să arătaţi sfinţenia Mea înaintea 

ochilor fiilor lui Israel, de aceea nu veţi duce voi adunarea aceasta în 

ţara pe care am să i-o dau»” (Num. 20, 12). 

Singurii dintre evreii născuţi în Egipt cărora le-a permis 

Dumnezeu să intre în pământul făgăduinţei au fost Iosua, fiul lui Navi 

şi Caleb, fiul lui Iefone, pentru că cei doi au fost iscoadele care au 

mărturisit adevărul despre Canaan. 

Poporul ales a fost purtat prin pustie până la moartea generaţiei 

care nu a crezut că Dumnezeu le va da pământul făgăduit. „Aceasta s-

a putut întâmpla pentru că scopul lor a fost îndreptat către ei înşişi şi 

cum să supravieţuiască, nu către Dumnezeu şi cum să trăiască cu El. 
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Evreii au părăsit fizic robia lui faraon, dar erau stăpâniţi de o robie 

lăuntrică, de aceea au pierit. Adevărata ţintă era cea a lui Moise, iar nu 

cea a poporului lui Israel”
28

. 

După o vreme, săturându-se de atâtea rătăciri prin pustie, evreii 

s-au răzvrătit împotriva lui Moise şi Aaron, zicând din nou că mai bine 

era să moară în Egipt. În fruntea răzvrătiţilor se aflau Core, Datan şi 

Abiron, împreună cu două sute cincizeci de bărbaţi, căpetenii ale obştii 

fiilor lui Israel. Aceştia le-au spus lui Moise şi lui Aaron să nu se 

considere mai presus de ei. Dumnezeu i-a poruncit atunci lui Moise ca 

toţi cei două sute cincizeci de bărbaţi, împreună cu Core, Datan şi 

Abiron, precum şi Moise şi Aaron, să-şi umple câte o cădelniţă cu 

tămâie, iar El va arăta cine este drept înaintea Lui. Pentru că răzvrătiţii 

au continuat să se ridice împotriva lui Moise, „s-a deschis pământul şi 

i-a înghiţit, pe ei şi casele lor, pe toţi oamenii lui Core cu toate 

bunurile lor; şi s-au pogorât ei cu toate câte aveau de vii în locuinţa 

morţilor, i-a acoperit pământul şi au pierit din mijlocul obştii. A ieşit 

apoi foc de la Domnul şi a mistuit pe cei două sute cincizeci de bărbaţi 

care aduseseră tămâie” (Numeri 16,32-33 şi 16,35). A doua zi poporul 

a cârtit din nou, zicând că Moise îşi omoară conaţionalii. Dumnezeu 

S-a aprins atunci de mânie şi a pierdut paisprezece mii şapte sute de 

oameni, dar Moise şi Aaron s-au rugat Domnului să aibă milă de 

popor, iar Acesta a încetat pedeapsa.  

Pentru a opri cârtirea fiilor lui Israel, Dumnezeu a poruncit ca 

fiecare căpetenie de seminţie să pună câte un toiag în cortul mărturiei, 

înaintea chivotului legii, pentru a le arăta pe cine Îşi alege El de preot. 

Pentru seminţia lui Levi a fost pus înaintea chivotului legii toiagul lui 

Aaron. A doua zi evreii au constatat că peste noapte toiagul lui Aaron 

a odrăslit, a înmugurit, a înflorit şi a dat rod de migdale. Prin această 

minune Dumnezeu a adeverit preoţia lui Aaron, iar evreii s-au liniştit 

şi au început să călătorească din nou prin pustie.  
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Tebaa, 1991, p. 23. 



49 

 

 

 

14 Peregrinări prin pustie 

 „În cel de-al doilea an de la ieşirea israeliţilor din ţara 

Egiptului, în ziua întâi a lunii a doua a grăit Domnul către Moise în 

pustiul Sinai, în cortul mărturiei, zicând: «Număraţi toată obştea fiilor 

lui Israel după seminţiile lor, după familiile lor şi după numele lor, om 

cu om. Tot bărbatul de la douăzeci de ani în sus, tot cel ce poate ieşi la 

oaste în Israel, să se numere de tine şi de Aaron şi să se rânduiască în 

tabăra lui. Cu voi va mai fi câte un om din fiecare seminţie, bărbatul 

cel mai de seamă în familia sa. Vezi ca seminţia lui Levi să n-o treci la 

numărătoare; numărul lor să nu-l socoteşti între fiii lui Israel; ci pe 

leviţi rânduieşte-i la cortul mărturiei şi la toate lucrurile lui şi la toate 

câte sunt în el. Ei vor purta cortul şi toate lucrurile lui, vor sluji în el şi 

îşi vor aşeza tabăra împrejurul cortului. Când va fi să plece cortul, 

leviţii îl vor strânge; când va fi să se oprească, leviţii îl vor aşeza»” 

(Numeri 1,1-4 şi 1,49-51). La acest recensământ au fost număraţi şase 

sute trei mii cinci sute cincizeci de bărbaţi buni de luptă. 

 După o vreme evreii au început să cârtească din nou, zicând: 

„«Cine ne va hrăni cu carne? Căci iată, ne aducem aminte de peştele 

pe care-l mâncam pe nimic în Egipt, şi de castraveţi şi de pepeni şi de 

ceapă şi de praz şi de usturoi; iar acum, iată, că tânjeşte sufletul nostru, 

că ochii noştri nu mai văd nimic în afară de mană». Atunci a zis Moise 

către Dumnezeu: «De unde să iau eu carne şi să dau la tot poporul 

acesta? Că mi se plâng, zicând: Dă-ne carne să mâncăm!». Iar 

Dumnezeu a zis către Moise: «Spune poporului: Curăţiţi-vă pentru 

ziua de mâine şi veţi avea să mâncaţi carne, de vreme ce aţi plâns în 

faţa Domnului, zicând: Cine ne va hrăni cu carne? Că ce bine ne era 

nouă în Egipt; ei bine, Domnul vă va da carne să mâncaţi, şi carne veţi 

mânca; şi nu doar o zi veţi mânca, nici două zile, nici numai cinci zile, 

nici doar zece zile sau douăzeci de zile, ci o lună întreagă veţi mânca, 

până o să vă dea pe nas şi o să vă fie scârbă, pentru că nu L-aţi luat în 

seamă pe Domnul Cel ce este între voi şi v-aţi plâns în faţa Lui, 

zicând: La ce bun am ieşit noi din Egipt?». Şi a zis Moise: «Şase sute 

de mii de pedeştri numără poporul acesta în care sunt şi eu, şi Tu zici: 

Carne le voi da să mănânce, şi vor mânca o lună de zile! Oare li se vor 
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înjunghia atâtea oi şi atâţia boi încât să le ajungă? Sau toţi peştii mării li se 

vor aduna ca să-i îndestuleze?». Zis-a Domnul către Moise: «Dar, oare, 

mâna Domnului este scurtă? Acum vei vedea de se va împlini sau nu 

cuvântul Meu». Atunci s-a stârnit vânt de la Domnul, a adus prepeliţe 

dinspre mare şi le-a aşternut pe tabără, cale de o zi într-o parte şi cale de o zi 

în cealaltă parte împrejurul taberei, strat gros aproape de doi coţi de la 

pământ. Atunci s-a sculat poporul şi toată ziua şi toată noaptea aceea şi toată 

ziua următoare au adunat prepeliţe; şi cine a strâns mai puţin, tot a adunat 

zece coşuri şi le-au întins în jurul taberei ca să se zvânte” (Numeri 11,4-6; 

11,13; 11,18-23 şi 11,31-32). Văzând lăcomia evreilor, Dumnezeu i-a 

pedepsit, murind toţi cei lacomi. „Şi s-a pus numele locului aceluia: Chibrot-

Hataava, adică mormintele poftei, căci acolo au îngropat pe poporul cel 

aprins de poftă” (Numeri 11,34). 

 Regiunea prin care călătoreau evreii era bogată în prepeliţe. 

Primăvara ele migrau în stoluri dese din interiorul Africii de Nord către 

Europa. Minunea lui Dumnezeu făcută poporului ales consta în faptul că deşi 

sezonul migrării păsărilor trecuse, ele apar aduse de Dumnezeu într-un 

moment potrivit pentru cei înfometaţi. 

 Poporul îşi continuă drumul pustie, iar Miriam şi Aaron îl vorbesc de 

rău pe Moise, căci acesta avea o soţie etiopiancă. Dumnezeu se mânie şi 

loveşte cu lepră pe sora lui Moise, dar acesta se roagă Domnului să o 

tămăduiască, iar Dumnezeu îi împlineşte cererea. 

 Sfânta Scriptuă ni-l înfăţişează pe Moise în al doilea an de 

peregrinări prin pustie ca având o soţie etiopiancă (Numeri 12,1). Probabil 

Sefora murise. Iosif Flaviu în „Antichităţi iudaice” spune că „ar fi fost o 

prinţesă etiopiancă, îndrăgostită de Moise, pe când el era încă în casa lui 

faraon şi a condus oastea egiptenilor în Etiopia. Această femeie se numea 

Tharbis”
29

. Povestea însă este inventată. Probabil că etiopianca avea în vine şi 

sânge evreiesc, ori se număra printre străinii care au urmat pe evrei în fuga lor 

din Egipt. Faptul adevărat pe care se speculează este acela că Moise a luptat în 

Etiopia, ca şi conducător al armatei egiptene, unde a fost trimis să moară de 
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duşmanii lui de la curtea faraonului. Moise nu numai că nu a murit, 

dar s-a întors victorios din această campanie, ceea ce ne demonstrează 

capacitatea şi spiritul său de conducător. 

Ajungând la „Cadeş a murit Miriam, sora lui Moise şi a fost 

îngropată acolo” (Numeri 20,1).  

În peregrinările lor prin pustiu evreii au ajuns la Meriba, unde 

au rămas din nou fără apă. La porunca lui Dumnezeu Moise loveşte 

neîncrezător cu toiagul o stâncă, de unde izvorăşte apă pentru popor 

(Numeri cap. 20). 

Evreii au purtat numeroase lupte cu multe triburi în deşert, 

biruindu-le pe toate. Dintre victoriile fiilor lui Israel, cele mai 

răsunătoare au fost cele împotriva lui Sihon, regele amoreilor (Numeri 

21,21-25) şi asupra lui Og, regele Vasanului (Numeri 21,33-35). 

 

15 Şarpele de aramă 

 Nemulţumiţi de soarta lor, evreii au început să grăiască 

„împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise, zicând: «Ne-ai scos 

din Egipt ca să ne omori în pustie? Că aici nu este nici pâine, nici apă, 

şi sufletul ni s-a scârbit de această hrană sărăcăcioasă»” (Numeri 

21,5). Pentru a-i pedepsi, Dumnezeu a trimis asupra fiilor lui Israel 

şerpi veninoşi, încât au murit mulţi dintre ei. Văzând aceasta, evreii au 

venit la Moise şi i-au zis: „Am păcătuit vorbind împotriva lui 

Dumnezeu şi împotriva ta; roagă-te tu Domnului, ca să îndepărteze 

şerpii de la noi” (Numeri 21,7). Moise s-a rugat lui Dumnezeu pentru 

iertarea poporului, iar Acesta i-a poruncit să facă un şarpe de aramă pe 

care să-l înalţe pe un stâlp, la care să privească toţi cei muşcaţi de 

şarpe şi să rămână în viaţă. Moise a făcut după cum i-a poruncit 

Dumnezeu, iar cei ce erau muşcaţi de şerpi, care se uitau cu credinţă la 

şarpele de pe stâlp nu mureau, ci rămâneau în viaţă. 

 Tendinţa fiilor lui Israel de a cădea în idolatrie nu s-a 

constatat numai în momentul confecţionării şi închinării la viţelul de 

aur, meteahnă moştenită din timpul robiei egiptene, ci chiar şi în 

ceea ce priveşte şarpele de aramă, căci cu trecerea vremii ei l-au 

considerat drept dumnezeu, şi numindu-l „Nehuştan”, i se închinau, 

aducându-i jertfe, ceea ce l-a transformat într-un idol, ceea ce l-a 
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determinat pe regele Iezechia să-l distrugă, pentru ca evreii să nu mai 

cadă în idolatrie (IV Regi 18,4)
30

. 

16 Balaam 

 Auzind că fiii lui Israel s-au aşezat în hotarele regatului său şi 

fiind înspăimântat de renumele lor, Balac, regele Moabului, a trimis soli 

la Balaam, un vrăjitor vestit, zicând solilor să transmită lui Balaam 

întocmai acest mesaj: „Vino şi-mi blestemă poporul acesta, că este mai 

tare decât mine, şi atunci poate voi fi în stare să-l bat şi să-l alung din 

ţară. Eu ştiu că cel pe care tu îl binecuvintezi este binecuvântat, şi cel pe 

care tu îl blestemi este blestemat. S-au dus deci bătrânii din Moab şi 

bătrânii din Madian cu mâinile pline de daruri pentru vrăji; şi ajungând 

la Balaam, i-au spus cuvintele lui Balac. Iar el le-a zis: «Rămâneţi aici 

peste noapte, iar eu vă voi răspunde prin ceea ce îmi va spune Domnul». 

Şi au rămas căpeteniile lui Moab la Balaam. Atunci a venit Dumnezeu 

la Balaam noaptea şi i-a zis: «De vreme ce oamenii aceştia au venit să te 

cheme, scoală-te şi du-te cu ei; dar numai ceea ce-ţi voi spune Eu, aceea 

să faci!». Şi s-a dus Balaam cu bătrânii lui Balac, iar când a ajuns la 

acesta, Balaam i-a zis: «Iată, am venit la tine. Crezi tu că eu pot să-ţi 

spun acum orice? Cuvântul pe care mi-l va pune Dumnezeu în gură, pe 

acela îl voi grăi!». Iar pe când stătea Balac lângă arderile lui de tot şi 

toate căpeteniile Moabului erau cu el, Duhul lui Dumnezeu a fost peste 

Balaam, iar el şi-a rostit cuvântul, zicând: «Din Mesopotamia m-a 

chemat Balac, regele Moabului, din munţii Răsăritului, zicând: Vino şi-

mi blestemă pe Iacov, vino şi-mi osândeşte pe Israel! Cum să blestem 

pe cel ce Dumnezeu nu-l blestemă? Sau cum să osândesc pe cel ce 

Dumnezeu nu-l osândeşte? Că de pe vârful munţilor îl voi vedea şi de 

pe dealuri îl voi cunoaşte. Iată un popor care trăieşte deosebi şi nu se 

numără cu alte popoare. Cine a numărat pe urmaşii lui Iacov? Cine a 

socotit puzderia lui Israel? Să moară sufletul meu ca sufletele drepţilor, 

fie urmaşii mei precum urmaşii lor!». Atunci a zis Balac către Balaam: 

«Ce mi-ai făcut? Eu te-am chemat să-mi blestemi vrăjmaşii şi iată că 
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tu îi binecuvintezi!». Balaam însă a zis către Balac: «Oare nu ceea ce-

mi pune Dumnezeu în gură trebuie să spun eu lui Balac?»” (Numeri 

22,6-8 şi 20 şi 35 şi 38 şi 23,6-12). Balaam a binecuvântat de trei ori 

poporul ales şi, inspirat de Dumnezeu, chiar a profeţit că Mântuitorul 

lumii se va naşte din acest popor. 

 Văzând că Balaam îi binecuvintează pe evrei, moabitencele i-

au invitat pe fiii lui Israel să jertfească zeilor lor şi să păcătuiască cu 

ele, ceea ce evreii au şi făcut. Atunci Moise a primit poruncă de la 

Dumnezeu să omoare pe toţi fiii lui Israel care au greşit, ceea ce s-a şi 

întâmplat. În timp ce evreii rămaşi în viaţă se căiau pentru acest păcat 

la uşa cortului mărturiei, un evreu pe nume Zimri a adus în tabăra lor o 

moabiteancă numită Cozbi. Văzând aceasta,  Finees, fiul lui Eleazar, a 

luat în mână o lance, cu care i-a străpuns pe cei doi, omorându-i. 

„Atunci a grăit Domnul cu Moise, zicând: «Finees, fiul lui Eleazar, 

fiul preotului Aaron, a potolit mânia Mea de deasupra fiilor lui Israel, 

râvnind între ei pentru Mine, aşa că Eu nu i-am nimicit pe fiii lui Israel 

în mânia Mea; drept aceea spune-i că voi încheia cu el legământ de 

pace, şi va fi pentru el şi pentru urmaşii lui de după el legământ de 

preoţie veşnică, pentru că a arătat râvnă pentru Dumnezeul său şi a 

ispăşit păcatul fiilor lui Israel»” (Numeri 25,10-13). În ziua aceea au 

fost ucişi două zeci şi patru de mii de evrei (Numeri 25,9), iar prin 

aceasta Dumnezeu i-a ferit pe fiii lui Israel de a mai păcătui. 

17 Sfârşitul lui Moise 

Pe când poporul ales se găsea lângă hotarul ţării Edomului, lui 

Aaron i s-a vestit că se va muta din această viaţă, iar Dumnezeu i-a 

poruncit lui Moise să urce împreună cu fratele său şi cu Eleazar, fiul 

acestuia, pe muntele Hor, înaintea întregului popor, unde să îl îmbrace 

pe fiu cu veşmintele tatălui, perpetuându-se în acest fel firul preoţiei la 

urmaşii lui Aaron. După ce a făcut Moise aceasta, Aaron „a murit 

acolo, în anul al patruzecilea de la ieşirea fiilor lui Israel din ţara 

Egiptului, în luna a cincea, în prima zi a lunii. Aaron era de o sută 

douăzeci şi trei de ani când a murit în muntele Hor” (Numeri 33,38-

39). 

„Când s-a stins tot neamul care făcuse rele înaintea Domnului” 

(Numeri 32,13), fiii lui Israel s-au apropiat de Canaan, iar Dumnezeu 
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i-a poruncit lui Moise să numere din nou poporul, pentru a şti cum să fie 

împărţit pământul Ţării Sfinte. Moise a numărat şase sute una mii şapte sute 

treizeci de bărbaţi trecuţi de douăzeci de ani. „Aceştia sunt cei număraţi de 

Moise şi de Eleazar preotul, cei ce i-au numărat pe fiii lui Israel în şesurile 

Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului. Printre ei nu se afla niciunul 

din fiii lui Israel număraţi de Moise şi de preotul Aaron în pustiul Sinai, căci 

Domnul le spusese acestora că vor muri toţi în pustie, şi n-a rămas din ei 

niciunul, în afară de Caleb, fiul lui Iefone şi de Iosua, fiul lui Navi” (Numeri 

26,63-65). La această numărătoare în seminţia lui Levi s-au aflat două zeci şi 

trei de mii de urmaşi ai lui Levi de parte bărbătească de la o lună în sus, „căci 

aceştia nu fuseseră număraţi împreună cu fiii lui Israel, pentru că nu li s-a dat 

moştenire printre fiii lui Israel” (Numeri 26,62). 

Dumnezeu i-a poruncit lui Moise cum să împartă pământul Ţării 

Sfinte, zicându-i: „Celor mai mulţi să le dai moşie mai mare, iar celor mai 

puţini să le dai moşie mai mică; fiecăruia să se dea moşie potrivit cu numărul 

celor ce au fost socotiţi la numărătoare. Pământul să-l împărţiţi prin sorţi; 

după neamul seminţiilor lor să-şi primească şi părţile: Prin sorţi să le împarţi 

moşia, atât celor mulţi la număr, cât şi celor puţini la număr” (Numeri 26,54-

56). 

Poporul ales a pus stăpânire pe teritoriile din stânga Iordanului, iar 

Moise a dat Galaadul şi Iazerul fiilor lui Gad, a lui Ruben şi la jumătate din 

seminţia lui Manase, pentru că aceştia aveau foarte multe turme, iar 

pământul acela avea multe păşuni bune. 

Simţindu-şi sfârşitul aproape, Moise i-a zis lui Dumnezeu: 

„Domnul, Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, să rânduiască peste 

obştea aceasta un om, care să iasă înaintea ei şi care să intre înaintea 

ei, care să-i ducă şi să-i aducă, pentru ca să nu rămână obştea 

Domnului ca nişte oi fără păstor” (Numeri 27,16-17). „De aici vedem 

că Moise era mult mai preocupat de poporul său decât de soarta sa 

proprie”
31

. „Iar Domnul a zis către Moise: «Ia-ţi pe Iosua, fiul lui 

Navi, om cu duh într-însul, pune-ţi mâinile peste el şi du-l în faţa 
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preotului Eleazar, înaintea a toată obştea şi dă-i poveţe înaintea ochilor 

lor; dă-i din slava ta, ca să-l asculte toată obştea fiilor lui Israel». 

Atunci a grăit Moise cuvintele acestea tuturor fiilor lui Israel şi le-a 

zis: «Eu sunt acum de o sută douăzeci de ani şi de-acum nu mai pot să 

intru şi să ies, iar Domnul mi-a zis: Tu nu vei trece Iordanul». Apoi l-a 

chemat Moise pe Iosua şi i-a zis în faţa întregului Israel: «Fii tare şi 

curajos, că tu eşti cel ce vei intra cu poporul acesta în ţara pe care 

Domnul S-a jurat părinţilor voştri să le-o dea; tu eşti cel ce le-o vei 

împărţi. Domnul Însuşi va merge înaintea ta; El Însuşi va fi cu tine şi 

nu te va părăsi; nu te teme, nici nu te spăimânta». Apoi şi-a pus 

mâinile peste el şi l-a rânduit, aşa cum poruncise Domnul prin Moise” 

(Numeri 27,18-20 şi Deut. 31,1-2 şi 31,7-8 şi Numeri 27,23). 

După ce a scris legea pe care Dumnezeu i-a descoperit-o, 

Moise a dat-o preoţilor spre păstrare în chivotul legii din Sfânta 

Sfintelor (Deut. 31,9 şi 31,26). „Apoi a zis Domnul către Moise: 

«Suie-te pe acest munte, care este dincoace de Iordan, adică pe 

muntele Nebo, şi priveşte ţara Canaanului, pe care Eu le-o dau fiilor 

lui Israel ca moştenire. Iar după ce o vei vedea, te vei adăuga şi tu la 

poporul tău, aşa cum s-a adăugat Aaron, fratele tău, pe muntele Hor». 

Atunci s-a suit Moise din şesurile Moabului în Muntele Nebo, pe 

vârful Fazga, care este faţă-n faţă cu Ierihonul, şi Domnul i-a arătat tot 

ţinutul Galaad, până la Dan, şi tot ţinutul lui Neftali, şi tot ţinutul lui 

Efraim şi al lui Manase şi tot ţinutul lui Iuda, până la marea de dincolo 

de zare, şi Neghebul şi împrejurimile Ierihonului, cetatea Palmierilor, 

până la Ţoar. Şi a zis Domnul către Moise: «Iată ţara pentru care M-

am jurat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: Seminţiei tale o voi 

da. Iată, le-am arătat-o ochilor tăi; dar tu în ea nu vei intra!». Şi a 

murit Moise, robul lui Dumnezeu, acolo, în ţinutul Moabului, după 

cum îi spusese Domnul; şi l-au îngropat în vale, în ţinutul Moabului, 

în faţa Bet-Peorului, dar mormântul lui nimeni nu-l ştie nici până în 

ziua de astăzi. Şi era Moise de o sută douăzeci de ani când a murit; dar 

vederea nu-i slăbise şi tăria nu i se împuţinase. Şi l-au plâns fiii lui 

Israel pe Moise, în şesurile Moabului, la Iordan, aproape de Ierihon, 

timp de treizeci de zile, până s-au sfârşit zilele de jelit şi de plâns după 

Moise. Iar Iosua, fiul lui Navi, s-a umplut de duhul înţelepciunii, 
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pentru că Moise îşi pusese mâinile peste el, iar fiii lui Israel i s-au supus 

şi au făcut aşa precum Domnul poruncise prin Moise. De atunci nu s-a 

mai ridicat în Israel prooroc asemenea lui Moise, pe care Dumnezeu să-l 

fi cunoscut faţă către faţă, nici să săvârşească toate semnele şi minunile 

pe care Domnul l-a trimis să le facă în ţara Egiptului, asupra lui faraon, a 

dregătorilor lui şi asupra întregii ţări; nici să facă cu mână tare şi cu mari 

înfricoşări ceea ce a făcut Moise în faţa întregului Israel” (Numeri 

27,12,13 şi Deut. 34,1-10). „Moise nu a fost regele poporului ales, nici 

mare preot, ci el a fost numai conducătorul poporului la ieşirea din Egipt, 

organizator al cultului şi un profet inspirat”
32

. 

 Probabil că Moise s-a întristat pentru că nu i-a fost îngăduit să 

intre în Canaan, însă ţinând cont de vârsta înaintată la care a murit şi de 

faptul că privise din înălţime pământul promis fiilor lui Israel, a înţeles că 

rolul său fusese încheiat, că poporul avea să ocupe acest pământ şi 

sentimentul misiunii împlinite a biruit pe cel al tristeţii, aşa încât ca un 

adevărat conducător a murit liniştit, cunoscând faptul că nu a ajuns până 

aici în zadar, iar conducerea poporului o va lua Iosua, cel desemnat 

pentru aceasta de Dumnezeu. 

18 Iosua Navi 

 „După moartea lui Moise, robul lui Dumnezeu, a grăit Domnul 

către Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, zicând: «Moise, robul 

Meu, a murit. Ridică-te dar şi treci Iordanul tu şi tot poporul acesta, în 

ţara pe care Eu le-o dau fiilor lui Israel. Tot locul pe care îl va călca 

talpa piciorului vostru vi-l dau, aşa cum am i-am grăit lui Moise: De la 

pustie şi de la Liban până la marele râu al Eufratului şi până la marea 

cea îndepărtată dinspre soare-apune, acelea vor fi hotarele voastre. Nu 

va fi om care să vă stea împotrivă, pe toată durata zilelor vieţii tale. 

Precum am fost cu Moise, întocmai voi fi şi cu tine; nu te voi părăsi şi 

nu te voi trece cu vederea. Fii tare şi curajos, că tu îi vei împărţi acestui 

popor ţara pe care M-am jurat părinţilor voştri să le-o dau»” (Iosua 1,1-

6). Iosua a adunat căpeteniile poporului şi le-a vorbit, iar acestea 

„răspunzându-i lui Iosua, i-au zis: «Vom face tot ceea ce ne vei porunci 
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şi vom merge peste tot unde ne vei trimite. Cum am ascultat de Moise, 

aşa vom asculta şi de tine, numai să fie cu tine Domnul, Dumnezeul 

nostru, aşa cum a fost El cu Moise. Iar omul care nu ţi se va supune ţie 

şi care nu-ţi va asculta cuvintele pe care tu i le vei porunci, acela să 

moară. Dar tu fii tare şi curajos!»” (Iosua 1,16-18). 

Iosua Navi a trimis două iscoade în Ierihon, pentru a culege 

informaţii despre acel oraş, pe care evreii voiau să-l cucerească. 

Ierihonul este unul dintre cele mai vechi oraşe ale lumii, avându-şi 

începutul cu opt milenii înainte de Hristos. Iscoadele au fost 

descoperite şi au scăpat cu viaţă numai datorită lui Rahav, o locuitoare 

a acestui oraş. Când s-au întors la Iosua, cele două iscoade i-au spus: 

„Domnul a dat în mâna noastră toată ţara aceea şi toţi locuitorii acelei 

ţări tremură de frica noastră” (Iosua 2,24). 

A doua zi evreii au venit pe malul Iordanului pentru a trece apa 

şi „când preoţii care purtau chivotul legământului Domnului au intrat 

în Iordan şi când picioarele preoţilor care purtau chivotul s-au afundat 

în apa Iordanului, apa care curgea din sus s-a oprit şi pe o distanţă 

foarte mare s-a făcut perete, până la cetatea Adam, care este lângă 

Ţartan, iar apa care curgea spre marea cea din Arabah, Marea Moartă, 

s-a scurs până ce s-a dus de tot, iar poporul a trecut în faţa Ierihonului. 

Iar preoţii care purtau chivotul legământului Domnului stăteau ca pe 

uscat în mijlocul Iordanului; şi toţi fiii lui Israel au trecut pe uscat, 

până ce întregul popor a trecut Iordanul” (Iosua 3,15-17). 

După trecerea Iordanului, Dumnezeu i-a poruncit lui Iosua să 

taie împrejur pe toţi fiii lui Israel, „pentru că tot poporul care ieşise din 

Egipt era tăiat împrejur; iar poporul născut pe cale, în pustiu, după 

ieşirea din Egipt, nu era tăiat împrejur şi i-a tăiat Iosua împrejur. Iar 

după ce au fost tăiaţi împrejur au şezut acolo, liniştiţi, în tabără, până 

ce s-au vindecat” (Iosua 5,5 şi 5,7-8). Au sărbătorit apoi Paştile, „iar a 

doua zi de Paşti au mâncat azime şi pâine nouă din grâul pământului. 

În ziua aceea, după ce au mâncat din grâul pământului, a încetat să 

mai cadă mană; iar fiii lui Israel n-au mai avut mană; şi în anul acela 

au adunat din roadele ţării Canaanului” (Iosua 5,11-12). 

Evreii s-au apropiat de Ierihon, pentru a-l lua cu asalt, însă 

oraşul „era încuiat şi întărit de frica fiilor lui Israel; încât nimeni nu intra 



58 

 

 

în el şi nimeni nu ieşea” (Iosua 6,1). Atunci Dumnezeu i-a poruncit lui 

Iosua ca toţi războinicii poporului să înconjoare cetatea, iar în timp ce 

preoţii vor suna din trâmbiţe, tot poporul să strige cu glas tare către 

cetate. La porunca lui Iosua Navi „preoţii au trâmbiţat din trâmbiţe şi 

când poporul a auzit sunetul trâmbiţelor, întregul popor a strigat 

deodată cu strigăt tare şi puternic; şi întregul zid s-a prăbuşit de jur 

împrejur; şi întregul popor a năvălit în cetate şi au luat cetatea” (Iosua 

Navi 6,20). Zidurile Ierihonului au cedat la vacarmul asurzitor produs 

de evrei datorită vechimii lor considerabile, oraşul căzând în acest fel 

în mâinile oamenilor conduşi de Iosua Navi. În momentul în care 

Ierihonul a fost cucerit de evrei, familia lui Rahav a fost cruţată, în 

timp ce toţi ceilalţi locuitori au fost trecuţi prin ascuţişul sabiei.  

Ierihonul a devenit primul oraş al evreilor din Ţara Sfântă. 

Auzind de izbânzile evreilor, locuitorii marii cetăţi a 

Ghibeonului li s-au supus de bună voie. Aflând aceasta cei cinci regi 

amorei: Adoni-Ţedec al Ierusalimului, Hoham al Hebronului, Piream 

al Iarmutului, Iafia al Lachişului şi Debir al Eglonului (Iosua 10,3) 

au tăbărât cu tot poporul asupra Ghibeonului. Atunci locuitorii cetăţii 

au cerut ajutorul lui Iosua, care îşi avea tabăra în Ghilgal. „Şi Iosua a 

năvălit asupra lor pe neaşteptate, după ce mersese toată noaptea 

venind din Ghilgal. Iar Domnul i-a făcut să se sperie la vederea fiilor 

lui Israel şi i-a învins pe ei Domnul cu înfrângere grea la Ghibeon, şi 

i-au fugărit pe calea ce urcă spre Bet-Horon şi i-a bătut până la 

Azeca şi până la Macheda. Şi-n timp ce ei fugeau din faţa fiilor lui 

Israel pe povârnişul Bet-Horon, Domnul a aruncat asupra lor 

grindină mare, din cer, până la Azeca; şi mai mulţi au fost cei ce au 

murit de grindină decât cei ucişi în bătălie de săbiile fiilor lui Israel. 

În ziua aceea, în care Dumnezeu a dat pe amorei în mâinile lui Israel, 

şi când i-a bătut la Ghibeon şi au fost zdrobiţi de dinaintea fiilor lui 

Israel, Iosua a grăit către Domnul, în faţa israeliţilor, zicând: «Stai, 

soare, deasupra Ghibeonului, şi tu, lună, opreşte-te deasupra văii 

Aialon!». Şi soarele şi luna s-au oprit pe loc până când Domnul s-a 

răzbunat pe vrăjmaşii lor. Oare nu de aceea este scris în Cartea 

Dreptului: «Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a mişcat 

spre asfinţit pentru aproape încă o zi». Iar o zi ca aceea n-a mai 
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fost nici înainte, nici după aceea, aşa ca Domnul să asculte de cuvântul 

omului; că s-a luptat Domnul de partea lui Israel” (Iosua 10,9-14). 

Dintre cetăţile cucerite de evrei în Canaan amintim: Ai, 

Macheda, Libna, Lachiş, Eglon, Hebron, Debir şi Haţor, „care fusese 

până atunci căpetenia tuturor regatelor canaaneenilor” (Iosua 11,10). 

Pământul Ţării Sfinte a fost împărţit poporului ales prin tragere 

la sorţi, după cum poruncise Dumnezeu. Seminţiile lui Gad, Ruben şi 

jumătate din Manase au primit pământ în stânga Iordanului, iar 

seminţiei lui Levi nu i s-a rânduit parte, pentru că Dumnezeu îi 

spusese lui Moise: „Fiilor lui Levi le-am dat toată zeciuiala în Israel, 

în schimbul slujbelor lor pe care le fac la cortul mărturiei” (Numeri 

18,21), de aceea „preoţii, leviţii şi toată seminţia lui Levi nu vor avea 

parte şi nici moştenire cu Israel; moştenirea lor sunt jertfele Domnului: 

cu acelea se vor hrăni” (Deut. 18,1). Totuşi pentru a-şi putea paşte 

vitele, seminţia lui Levi a primit patruzeci şi opt de cetăţi cu 

împrejurimile lor (Iosua 21,41). Pământul din dreapta Iordanului a fost 

împărţit între celelalte opt seminţii şi jumătate. „Aşa i-a dat Domnul 

lui Israel toată ţara pe care Se jurase să le-o dea părinţilor lor; iar ei au 

moştenit-o şi au locuit în ea. Şi le-a dat Domnul linişte şi odihnă din 

toate părţile, aşa cum li Se jurase părinţilor lor: dintre toţi vrăjmaşii 

lor, nimeni nu le-a putut sta împotrivă, căci pe toţi vrăjmaşii lor i-a dat 

Domnul în mâinile lor. Şi n-a rămas neîmplinit nici un cuvânt din 

toate cuvintele cele bune pe care Domnul le-a grăit către fiii lui Israel; 

toate s-au împlinit” (Iosua 21,43-45).  

 „Fiii lui Israel au adus din Egipt oasele lui Iosif şi le-au 

îngropat în Sichem, în partea de ţarină pe care cu mult timp în urmă 

Iacov o cumpărase cu o sută de arginţi de la amoreii ce locuiau în 

Sichem şi care căzuse de moştenire fiilor lui Iosif” (Iosua Navi 24,32). 

 „Trecând multă vreme, după ce Domnul Dumnezeu a odihnit 

poporul Israel de toţi vrăjmaşii lui de primprejur, Iosua a îmbătrânit şi 

a înaintat în vârstă. Atunci a chemat Iosua pe toţi fiii lui Israel şi pe 

bătrânii lor şi pe căpeteniile lor şi pe judecătorii lor şi pe cărturarii lor 

şi le-a zis: «Eu am îmbătrânit şi sunt înaintat în vârstă; iar voi aţi văzut tot 

ceea ce Domnul, Dumnezeul nostru, le-a făcut tuturor aceste neamuri ce 

ne-au stat în faţă; căci Dumnezeul vostru, El este Cel ce S-a luptat 
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pentru voi. Iată eu v-am împărţit prin sorţi neamurile acestea ce au mai 

rămas în moştenirea seminţiilor voastre, toate neamurile pe care eu le-

am nimicit, începând de la Iordan şi până la Marea cea Mare dinspre 

soare-apune. Iar Domnul, Dumnezeul nostru, le va nimici de dinaintea 

voastră până ce vor pieri; şi va trimite asupra lor fiare sălbatice până le 

va stârpi de dinaintea voastră, pe ele şi pe regii lor, iar voi veţi moşteni 

pământul lor, aşa cum Domnul, Dumnezeul vostru, v-a grăit vouă. De 

aceea străduiţi-vă să păziţi şi să împliniţi toate cele scrise în cartea 

legii lui Moise, neabătându-vă nici la dreapta, nici la stânga. Să nu 

intraţi în legătură cu aceste popoare care au mai rămas printre voi, 

numele dumnezeilor lor să nu le pomeniţi între voi; să nu le slujiţi şi 

nici să vă închinaţi la ei; ci numai de Domnul, Dumnezeul vostru, să 

vă lipiţi, aşa cum aţi făcut până în ziua de astăzi»” (Iosua 23,1-8). 

 „Şi a murit Iosua, fiul lui Navi, robul Domnului, în vârstă de o 

sută şi zece ani. Şi l-au îngropat în ţinutul moştenirii sale, la Timnat-

Serah, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş. Şi 

împreună cu el au pus, în mormântul în care l-au îngropat, cuţitele de 

piatră cu care îi tăiase împrejur pe fiii lui Israel în Ghilgal, după ce îi 

adusese din Egipt, aşa cum îi poruncise Domnul, şi ele sunt acolo până 

în ziua de astăzi. După aceea a murit şi Eleazar, fiul lui Aaron 

arhiereul, şi l-au îngropat în Ghibeea, oraşul lui Finees, fiul lui, pe care 

el i-l dăduse în muntele lui Efraim. În ziua aceea au luat fiii lui Israel 

chivotul lui Dumnezeu şi l-au purtat printre ei, de jur împrejur, iar 

Finees a fost preot în locul lui Eleazar, tatăl său, până când a murit şi a 

fost îngropat în Ghibeea, cetatea sa, iar fiii lui Israel s-au dus fiecare la 

locul său şi în cetatea sa” (Iosua 24,29-30 şi 24,33-35). 

 Multă lume se întreabă de ce Dumnezeu a rânduit după Moise 

la conducerea poporului ales pe Iosua Navi, iar nu pe unul dintre cei 

doi fii ai lui Moise. Prin aceasta vedem că Dumnezeu a aşezat în 

fruntea poporului nu un succesor de sânge al lui Moise, ci un urmaş în 

fapte, care să semene marelui său predecesor. Probabil s-a întâmplat 

aceasta şi pentru că fiii lui Moise se născuseră în Madian, în afara 

poporului ales, iar acolo, mama lor, precum şi toţi cei care îi înconjurau, în 

afară de Moise, nu făceau parte dintre fiii lui Israel. Cert este că alegerea 

lui Dumnezeu în persoana lui Iosua Navi a fost pe deplin justificată, căci 
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acesta a condus cu succes pe evrei în pământul făgăduit lor de 

Dumnezeu. 

 După cum Iosua Navi duce poporul ales în pământul făgăduit, iar nu 

Moise, tot aşa şi legile date prin Moise apropie de Dumnezeu, dar numai Iisus 

Hristos mântuieşte. 

19 Pentateuhul lui Moise 

 O altă mare operă a lui Moise, pe lângă cea de legiuitor, este 

Pentateuhul. Acesta îşi trage numele de la cuvintele greceşti „pente” adică 

„cinci” şi „tevhos” care înseamnă „volum”, „carte”, căci acesta cuprinde într-

adevăr cinci cărţi: Facerea, Ieşirea, Leviticul, Numeri şi Deuteronomul. Evreii 

numesc aceste cărţi după primele cuvinte cu care ele încep, dar mai corecte 

sunt denumirile date de greci, care sunt în acord cu cuprinsul celor cinci cărţi. 

 Pentateuhul lui Moise începe Sfânta Scriptură şi el se mai numeşte 

„Legea” sau „Tora”, deosebindu-se de celelalte părţi, atât ale Vechiului, cât şi 

ale Noului Testament. El are o valoare excepţională, pe acesta bazându-se 

întreaga revelaţie a Vechiului şi a Noului Testament. „Cu toate că Moise a fost 

întrebuinţat ca să scrie cu vorbe pline de foc istorisirile sale, cuvântul său a fost 

purtat de cel Atotputernic”
33

. 

 Din Pentateuh aflăm că neamul omenesc este unitar, născut dintr-o 

pereche de oameni, Adam şi Eva, care au căzut în păcat. Înţelegem astfel de ce 

a fost nevoie să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu. Fără Pentateuh, venirea 

Mântuitorului în lume ar fi inexplicabilă. Creştinismul stă sau cade odată cu 

Pentateuhul.  

 Cărţile lui Moise reprezintă o operă unitară şi pot fi înţelese cu 

adevărat doar privindu-le în unitate. Astfel Facerea ne prezintă actul 

creaţiei, omul paradisiac, căderea omului în păcat, primul fratricid, 

potopul şi Noe, turnul Babel, patriarhii Avraam şi Iosif. În Ieşire ne 

sunt prezentate suferinţele evreilor în Egipt, Moise, plăgile asupra 

Egiptului, ieşirea evreilor din robia egipteană, trecerea prin Marea 

Roşie, darea legii pe Muntele Sinai, despre cortul sfânt. Leviticul ne 

prezintă jerfele, preoţia, spălările rituale. În Numeri citim despre o 
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numărătoare a poporului ales. Sunt relatate din nou peregrinările 

poporului ales prin pustie, adeverirea preoţiei lui Aaron, şarpele de 

aramă, Balaam şi începutul stăpânirii Canaanului de către evrei. 

Deuteronomul cuprinde trei cuvântări ale lui Moise către fiii lui Israel 

despre făgăduinţele lui Dumnezeu făcute poporului Său. Se repetă 

Decalogul, alte legi mai mărunte şi binecuvântările, precum şi blestemele 

ce vin asupra evreilor, în funcţie de faptele lor. „Deoarece în decursul 

migrării prin pustie în loc de ascultarea izvorâtă din credinţa adevărată s-a 

manifestat îndărătnicia şi răutatea în contra legii, de aceea înainte de 

intrarea în ţara promisă, Legea trebuia înăsprită şi aplicată la relaţiile noi 

ce trebuia să se ivească în vederea ocupării pământului făgăduit. Aceasta 

o împlineşte Moise înainte de moartea sa în faţa ţării promise şi această 

sancţiune solemnă şi introducere nouă a Legii constituie cuprinsul 

Deuteronomului”
34

. În Deuteronom Moise repetă poruncile dumnezeieşti. 

Legea care înainte avea un caracter oficial, este acum prezentată cu vocea 

unui prieten experimentat, a unui părinte iubitor. Acum Moise extrage 

esenţa poruncilor, pe care o prezintă pe un ton cordial, simplu, capabil să 

producă o impresie permanentă.  

 Unitatea Pentateuhului este evidenţiată prin profeţiile 

mesianice pe care le cuprinde. Ele sunt ca un fir roşu din prima până 

în ultima lui carte. Unitatea Pentateuhului este grupată în jurul a trei 

idei principale: ideea mesianică, separarea poporului ales de alte 

neamuri şi dreptul divin şi istoric al lui Israel asupra Canaanului. 

Dreptul este divin, căci pământul a fost promis de Dumnezeu, şi 

istoric prin faptul că acolo s-au zămislit şi s-au născut strămoşii 

poporului ales, părinţii celor douăsprezece seminţii. 

 Totuşi unele părţi ale Pentateuhului nu sunt scrise de mâna lui 

Moise, ci adăugate aici. De exemplu relatarea morţii, a îngropării şi 

jelirii lui Moise. Unii cercetători pretind că Moise ar fi folosit la 

redactarea Pentateuhului documente vechi, pentru evenimentele mult 

anterioare lui. Această teorie este posibilă, dar primele evenimente ale 
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 Dr. Vasile Tarnavschi, Introducere în Sfintele Cărţi ale Testamentului 

Vechiu, Cernăuţi, 1928, p. 210. 
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Facerii i-au fost descoperite direct de Dumnezeu, prin revelaţie 

supranaturală. 

 Iulius Wellhausen în 1878 prezintă istoria Pentateuhului astfel: în 

cele două regate israelite (de sud şi de nord) au apărut două opere istorice. 

În Regatul de Sud, pe la 850 î.d.Hr. apare Iahvistul, care începe cu 

căderea omului în păcat. Această scriere este antropomorfică, numindu-L 

pe Dumnezeu Iahve (de aici numele de Iahvist). 

 Pe la 750 î.d.Hr. apare în Regatul de Nord Elohistul, care 

începe cu istoria lui Avraam. Pentru numirea lui Dumnezeu este 

întrebuinţat termenul de Elohim (de aici numele de Elohist). Această 

expunere are un timbru mai religios decât Iahvistul.  

 Cele două documente s-au contopit în secolul al VII-lea 

î.d.Hr., încât părţile lor constituite nu mai pot fi distincte. 

 Deuteronomul (sâmburele Pentateuhului nostru) ar fi apărut în 

timpul regelui Iosia. 

 Al patrulea document folosit în redactarea Pentateuhului ar fi 

„codicele preoţesc”, care apare după exilul babilonic. 

 Toate aceste teorii sunt nefondate. Dovezi care atestă faptul că 

Moise este autorul Pentateuhului avem în acesta şi în afara lui.  

 Dovezi din Pentateuh amintim: Dumnezeu îi porunceşte lui 

Moise să scrie în carte biruirea amaleciţilor (Ieş. 17,14), deci Moise 

avea o carte. Moise a scris toate cuvintele legii lui Dumnezeu şi le-a 

dat preoţilor (Deut. 31,9 şi 31,26). Cunoaşterea perfectă a Egiptului, a 

localităţilor lui, a pustiei, relatarea peregrinărilor, a popasurilor, a 

localităţilor canaanite, a peninsulei sinaitice, toate sunt relatate cu lux 

de amănunte, fără a se aminti evenimentele din Palestina, deci 

Pentateuhul este scris înainte de intrarea evreilor în această ţară, pe 

când Moise conducea poporul. Legile descoperite de Dumnezeu sunt 

prezentate cronologic, cum i-au fost descoperite, căci un autor tardiv 

le-ar fi consemnat sistematic.  

 Faptul că în Pentateuhul de azi există şi unele adaosuri 

postmozaice nu alterează originea mozaică a acestuia. 

 Dovezi externe Pentateuhului că acesta este scris de Moise 

avem destule, dintre care amintim: Iosua Navi porunceşte să se ridice 

pe Muntele Ebal un altar, unde a scris pe pietre a doua lege a lui 
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Moise (Iosua 8,32). David la moartea sa îi spune lui Solomon să 

păzească cele scrise în legea lui Moise (III Regi 2,3). Pentateuhul 

samaritean îl recunoaşte de autor pe Moise. În Noul Testament 

Mântuitorul afirmă că evreii au pe Moise şi pe prooroci (Luca 16,29), 

precum şi: „Au nu Moise v-a dat vouă legea?” (Ioan 7,19). Scriitorii 

bisericeşti: Tertulian, Origen, Ieronim şi alţii mărturisesc că 

Pentateuhul aparţine lui Moise. 

 Faptul că şi la alte popoare vechi se găsesc anumite legende sau 

istorioare despre primul om (în legendele din valea Mesopotamiei), despre 

potop (în Asurbanipal), nu infirmă autenticitatea Pentateuhului şi faptul că 

a fost revelat de Dumnezeu, ci chiar întăreşte aceasta, arătând că deşi 

denaturată, revelaţia primordială a rămas în sufletul şi conştiinţa altor 

popoare, ca un dor şi o chemare spre Dumnezeul cel adevărat. Aceasta 

confirmă şi unitatea neamului omenesc.  

 Cărţile sfinte ale evreilor au atras încă din vechime atenţia 

asupra lor. Astfel Demetrios, bibliotecarul şef al renumitei biblioteci 

din Alexandria Egiptului, i-a vorbit împăratului Ptolemeu Filadelful al 

Egiptului (284-247 î.d.Hr.) despre aceste cărţi, iar împăratul a poruncit 

să fie traduse în limba greacă. Demetrios a luat legătura cu Eleazar, 

arhiereul Iudeii, care a trimis şaptezeci de învăţaţi evrei, iar aceştia au 

tradus Vechiul Testament în limba greacă pe insula Faros. De la 

numărul celor şaptezeci de învăţaţi traducerea se numeşte Septuaginta. 

Limba acestei traduceri este greaca vorbită (koini), dialectul 

alexandrin, iar nu elina clasică. 

 Se pare că Moise a creat în Sinai, sub inspiraţie divină, 

alfabetul ebraic, căci înainte de el acesta nu exista. 

20 Personalitatea lui Moise 

 „Marile personalităţi, uneori providenţiale, ieşite din sânul 

unui popor, dar destinate universalităţii, nu vor putea fi niciodată 

uitate, ci, dimpotrivă, adeseori rememorate”
35

. „Fiecare popor îşi are 

pilonii săi spirituali, părinţii din care s-a născut, eroii care s-au jertfit 
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pentru existenţa sa, personalităţile izvorâte din popor şi închinate 

progresului colectiv şi individual”
36

. 

 „Figura lui Moise a lăsat amprente în majoritatea religiilor şi 

popoarelor lumii vechi, dar şi în cele mai apropiate de timpurile 

noastre. Ori, rememorarea şi reactualizarea unei personalităţi 

religioase de talia lui Moise are darul de a arunca şi o punte de 

legătură între religii, de a nivela asperităţile”
37

. Proorocul Moise este 

amintit în calendarul Bisericii Ortodoxe în data de 4 septembrie. 

 Marele Moise s-a impus cu atâta forţă, încât Vechiul şi Noul 

Testament nu ar putea exista fără el. Legea descoperită în Sinai este 

singura lege revelată înainte de Hristos, singurul far călăuzitor spre 

Mântuitorul, în bezna idolatră şi filosofică păgână a antichităţii 

precreştine. Nu numai iudaismul şi creştinismul sunt adânc ancorate în 

învăţăturile descoperite de Dumnezeu lui Moise, ci chiar unele 

popoare şi religii păgâne au preluat pasaje din legea lui Moise, care 

prin puterea lor logică şi profund umanitară crează o societate aproape 

perfectă, care ne uimeşte până astăzi.  

 Astfel, prin Decalog se rezolvă problemele de bază ale 

societăţii. Se arată cui şi cum să te închini. Munca este prezentată ca o 

datorie a omului faţă de sine şi faţă de alţii, după cum va spune mai 

târziu şi Sfântul Apostol Pavel: „Dacă cineva nu vrea să lucreze, acela 

nici să nu mănânce” (II Tes. 3,10). Munca dă dreptul la odihnă, care 

este acum legiferată pentru prima dată. Odihna nu înseamnă lene, ci 

recreere, o reîmprospătare a forţelor pentru muncă. Bucuria deplină a 

odihnei nu o gustă decât cel ce se osteneşte muncind. Avem aici 

atitudinea faţă de părinţi, porunca feririi de desfrânare, când femeia se 

vindea ca orice altă marfă în Orient. Porunca aceasta este un act de 

mare curaj, o contribuţie preţioasă la clădirea unei lumi mai bune. Un 

caz interesant şi cu totul aparte în problema căsătoriei îl constituie 

faraonul Egiptului „Ramses al II-lea, care s-a căsătorit cu sora sa, apoi 

aceasta născându-i o fiică se căsătoreşte cu aceasta şi în urmă cu fiica 

                                                 
36

 Ibidem. 
37

 Ibidem. 



66 

 

 

acesteia”
38

. S-a spus să nu ucizi, când milioane de robi cădeau sub 

plesnetul bicelor. Cei prinşi în războaie erau ucişi de multe ori. Interzicerea 

omorului este o poruncă venită cu adevărat din cer. S-a poruncit „Să nu 

furi!”, în timp ce în robie se lua totul prinşilor. Aceasta este o poruncă 

foarte importantă, care permite convieţuirea socială. „Decalogul 

îmbrăţişează viaţa în întreg complexul ei şi astfel se poate spune că el 

conţine material bogat pentru formarea omului nou”
39

. „Decalogul nu a 

fost revelat în mod exclusiv iudeilor, ci a fost dat pentru toţi oamenii. 

Aceasta o putem constata din adevărurile revelate şi din faptul că 

poruncile: Să nu juri strâmb, să nu furi, să nu ucizi, să nu fii desfrânat, să 

nu minţi, sunt temelia tuturor societăţilor omeneşti din toate timpurile”
40

. 

Decalogul cuprinde legi fireşti, sădite de Dumnezeu în om dintru început, 

iar legile primite de Moise pentru organizarea iudeilor ca popor în acea 

vreme sunt naturale (normale) şi esenţiale pentru un stat. Caracterul lor este 

ideal şi reprezintă cel mai înalt adevăr moral şi religios deţinut de om. 

 Chipul lui Moise străbate istoria şi el se impune peste veacuri şi 

chiar milenii ca un prieten al lui Dumnezeu, care făcea prin mâna lui 

minuni nemaivăzute şi nemaiauzite. Moise s-a remarcat drept un 

conducător drept şi înţelept, care iubea fierbinte poporul, dar ura păcatul şi 

pedepsea aspru pe păcătoşi. Vom prezenta iubirea lui Moise faţă de 

poporul ales printr-un exemplu cutremurător de rugăciune din partea lui 

Moise, care rugându-se odată pentru iertarea păcatelor poporului, I-a spus 

lui Dumnezeu: „Şi acum, dacă vrei să le ierţi păcatul, iartă-l; iar de nu, 

şterge-mă pe mine din cartea Ta, în care m-ai scris!” (Ieş. 32,32).  

 Moise a fost un bun strateg militar, care nu a cunoscut înfrângerea 

în luptă şi a fost primul autor inspirat de Dumnezeu care începe să scrie 

Sfânta Scriptură. 
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 Blândeţea lui Moise este menţionată în Cartea Numeri, unde se 

spune că „Moise era omul cel mai blând dintre toţi oamenii de pe 

pământ” (Numeri 12,3). 

 Smerenia lui Moise o constatăm după ce poporul ales a făcut 

viţelul de aur, iar Dumnezeu s-a mâniat şi i-a spus lui Moise: „«Eu Mă 

uit la poporul acesta şi văd că este popor tare de cerbice. Lasă-Mă dar 

acum să se aprindă mânia Mea asupra lor, să-i pierd şi să fac din tine 

un popor mare!». Moise însă a rugat pe Domnul Dumnezeul său şi a 

zis: «Pentru ce, Doamne, să se aprindă mânia Ta asupra poporului 

Tău, pe care Tu l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţul 

Tău cel înalt? De ce să spună egiptenii: Cu vicleşug i-a scos, ca să-i 

ucidă în munţi şi să-i şteargă de pe faţa pământului? Aşadar, potoleşte-

Ţi iuţimea mâniei şi fii blând cu răutatea poporului Tău. Adu-ţi aminte 

de Avraam şi de Isaac şi de Iacov, robii Tăi, cărora Te-ai jurat Tu pe 

Tine Însuţi şi le-ai zis: Voi înmulţi seminţia voastră ca stelele cerului; 

şi tot pământul acesta, pe care tot Tu ai spus că îl vei da urmaşilor lor 

şi-l vor stăpâni în veci!»” (Ieş. 32,9-13). Deci Moise nu a acceptat 

propunerea lui Dumnezeu de a ridica din el un alt popor ales. Aceeaşi 

smerenie o constatăm la Moise şi în momentul în care şi-a simţit 

sfârşitul aproape şi în loc să-L roage pe Dumnezeu ca unul dintre cei 

doi fii a lui (Gherşon şi Eliezer) să urmeze la conducerea poporului 

ales, Moise L-a rugat pe Dumnezeu să rânduiască un om potrivit la 

conducerea acestui popor. 

 

21 Moise în Noul Testament  

 Moise, care s-a impus cu atâta forţă în istoria vremii sale şi 

ulterioare lui, atât la poporul său cât şi la cele vecine, este pomenit de 

nenumărate ori în Noul Testament, uneori chiar de Mântuitorul, ceea 

ce demonstrează cu prisosinţă importanţa lui pentru evrei. Multe dintre 

întâmplările vieţii lui Moise ne sunt relatate de Testamentul cel Nou. 

Astfel este prezentată naşterea lui Moise (Fapte 7,20; Evrei 11,23), 

ceea ce confirmă că este un personaj real. Salvarea lui de către fiica 

faraonului (Fapte 7,21), fuga lui în Madian (Fapte 7,29), rugul care 

ardea şi nu se mistuia (Marcu 12,26; Luca 20,37; Fapte 7,30-34), 

trecerea prin Marea Roşie (Fapte 7,36; I Cor. 10,1; Evrei 11,29), apa 
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izvorâtă din stâncă (I Cor. 10,4), viţelul de aur (Fapte 7,40-41), chipul 

lui Moise care strălucea (II Cor. 3,7), cortul mărturiei (Fapte 7,44; 

Evrei 8,5), toiagul odrăslit al lui Aaron (Evrei 9,4), şarpele de aramă 

(Ioan 3,14), toate sunt reluate sau amintite în Noul Testament. Moise 

şi legea lui (Ioan 7,19) erau foarte puternic înrădăcinate în 

mentalitatea evreilor, chiar şi a iudeo-creştinilor primului veac, care 

voiau să impună legea veche, sau cel puţin tăierea împrejur, şi 

creştinilor care proveneau dintre neamuri. Neobligativitatea legii 

mozaice pentru păgâno-creştini, s-a stabilit la Sinodul Apostolic de la 

Ierusalim, din anii 50-51 d. Hr (Fapte cap. 15). 

 Suprema încununare a vieţii şi operei lui Moise în Noul 

Testament se face prin prezenţa lui reală alături de Ilie, la schimbarea 

la faţă a Domnului Hristos, în Muntele Taborului. „Acesta este Fiul 

Meu cel iubit în care am binevoit, pe Acesta să-L ascultaţi” (Matei 

17,5) sunt cuvintele adresate de Dumnezeu Tatăl lui Moise, lui Ilie şi 

celor trei Apostoli care erau de faţă, iar prin aceştia tuturor 

Apostolilor. Dacă Moise şi Ilie trebuie să asculte de Iisus Hristos, 

înseamnă că legea lui Moise primeşte un nou sens, pe care Domnul 

Hristos îl imprimă de acum acesteia.  

 

22 Moise oglindit în operele Sfinţilor Părinţi 

 Marele renume al lui Moise a făcut să se scrie o întreagă 

literatură despre el. Autori care au consemnat viaţa şi faptele lui au 

fost atât iudei, care au respectat mentalitatea şi tradiţiile iudaice în 

interpretarea faptelor lui Moise, dar şi un însemnat număr de creştini 

care au raportat Vechiul Testament la cel Nou şi au menţionat 

prefigurările vieţii lui Moise împlinite sau desăvârşite în creştinism. 

 Dintre interpreţii vieţii lui Moise se evidenţiază cu claritate 

Sfinţii Părinţi, ale căror opere cuprind tâlcuirea duhovnicească a vieţii 

acestuia. În scrierile lor, pe lângă aprofundarea Sfintelor Scripturi şi 

prezentarea minuţioasă a evenimentelor din vremea lui Moise, se face 

simţit duhul rugăciunii şi al descoperirilor lui Dumnezeu făcut 

acestora, pentru a înţelege în profunzime şi a explica cu claritate până 

şi cele mai mici amănunte ale vieţii marelui profet. 
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 Alături de Sfinţii Părinţi, să păşim pe urmele lui Moise şi să 

contemplăm creionarea mistică a chipului şi a faptelor sale. 

 Vom lua evenimentele vieţii lui Moise separat, întrucât fiecare 

dintre ele are un înţeles propriu, dar cu tot înţelesul aparte al fiecărui 

eveniment, viaţa lui Moise luată în ansamblu are sensul ei propriu, 

nesfâşiat de amănuntele de importanţă secundară. 

 Faraon este identificat cu diavolul, care ne îndreaptă spre lucrurile 

cele pământeşti. „El se îndreaptă spre neamul său, adică spre îngerii căzuţi, 

şi le spune: «Iată că neamul fiilor lui Israel este mult mai numeros şi mult 

mai puternic decât noi. Haideţi dar să-i împilăm, ca să nu se mai 

înmulţească şi ca nu cumva la vreme de război să se unească cu vrăjmaşii 

noştri!» (Ieş. 1,9-10)”
41

. Diavolul se teme de poporul lui Israel (adică de cei 

ce împlinesc voia lui Dumnezeu), pentru că a avut de luptat cu ei şi a fost 

înfrânt de multe ori. 

 Oraşele construite de evrei în Egipt poartă nume foarte 

semnificative în limba egipteană: Pitom, adică „Gura metehnei”, „Buza 

prăpastiei” şi Ramses, care se tâlcuieşte „Mâncătura ruginii”. Se vede deci 

ce fel de oraşe îşi construia faraon (diavolul). 

 De ce a poruncit faraon înaintea naşterii lui Moise să fie ucişi 

băieţii, iar fetele să fie cruţate? Pentru că „femeia reprezintă carnea şi 

afecţiunile cărnii, în timp ce bărbatul simbolizează raţiunea, spiritul, 

inteligenţa. Faraon dorea să rămână viu tot ceea ce era carnal”
42

. 

 La salvarea lui Moise din apele Nilului valurile acestuia reprezintă 

valurile patimilor acestei vieţi, iar coşul confecţionat din papură simbolizează 

educaţia, care nu se dobândeşte dintr-o dată, ci bob cu bob, cum era şi coşul, 

încheiat papură cu papură. Faptul că fiica faraonului era stearpă este semn că 

filosofia în afară de Dumnezeu este sterilă, „căci este stearpă cu adevărat 

cultura din afară, fiind mereu în durerile naşterii, dar nedând niciodată viaţă 

pruncului. Căci ce rod a dat filosofia în cursul lungilor dureri ale 

naşterii, vrednic de atâtea opintiri şi osteneli? Nu sunt toţi lepădaţi ca 
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 Origen, Omilii la cartea Ieşirii, Omilia a II-a Despre femeile moaşe, 
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slabi şi neîmpliniţi, înainte de a veni la lumină prin naştere? Dar pot 

oare să se nască dacă sunt acoperiţi cu totul în sânurile sterpe ale 

înţelepciunii neroditoare?”
43

. 

 Întoarcerea pruncului Moise pentru alăptare la mama sa ne 

învaţă că în timpul în care studiem ştiinţele din afara Bisericii, 

făcându-ne cultura generală, să nu ne despărţim de învăţătura 

Bisericii, care este cea adevărată. 

 Omorârea de către Moise a egipteanului care bătea un evreu ne 

arată că răspândirea dreptei credinţe în lume este o biruinţă a 

adevărului, care aduce moartea şi nimicirea slujirii la idoli. 

 Alungarea de către Moise a păstorilor din Madian care nu 

îngăduiau fiicelor lui Ietro să-şi adape oile îi învaţă pe creştini să-i 

respingă pe învăţătorii cei răi, care întrebuinţează învăţătura Sfintei 

Scripturi în scopuri rele, despărţindu-se de ei. 

 După cum rugul văzut de Moise în Horeb ardea şi nu se 

mistuia, tot aşa Sfintei Fecioare Maria nu i s-a veştejit frumuseţea 

fecioriei prin naşterea pruncului Iisus. 

 Descălţarea lui Moise şi urcuşul spre rug reprezintă lepădarea 

patimilor şi urcuşul spre Dumnezeu. La apropierea şi întrebarea lui Moise, 

cine este în rug? Domnul îi răspunde: „Eu sunt Cel ce este” (Ieş. 3,14). 

„Iehova în limba ebraică, «o on» în greacă, «ens a se» în latină, acesta de fapt 

este numele lui Dumnezeu, care caracterizează existenţa Sa, distingând-o de 

toate celelalte. El este existenţa prin excelenţă, ens simplă, existenţa care este 

în virtutea naturii sale, ens a se, existenţa absolută care posedă întreaga 

plenitudine a existenţei, toată perfecţiunea şi toată puterea, fără măsură şi 

fără limită, într-un grad infinit”
44

. „Acest nume exprimă de asemenea 

absoluta neschimbabilitate a existenţei şi a voinţei dumnezeieşti”
45

. Pentru 

evrei, numirea lui Dumnezeu cu acest nume, avea o importanţă 

extraordinară, ca Dumnezeul cel adevărat, singurul şi Atotputernic, să devină 

Dumnezeul lui Israel, un izvor nesecat de binefaceri. De fapt El era 

Dumnezeul lui Israel, dar acum a mărturisit acest fapt prin gura lui 
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Moise tuturor evreilor. Mai târziu, când Moise se afla în Egipt, şi era 

descurajat de insuccesele misiunii sale, pentru a-i reda încrederea, 

Dumnezeu îşi completează revelaţia, şi îi spune: „Eu sunt Iahve şi M-

am arătat lui Avraam, Isaac şi Iacov ca Dumnezeu puternic, dar Eu nu 

m-am descoperit lor cu numele de Iahve” (Ieş. 6,2-3). Descoperirea lui 

Iahve, Dumnezeul părinţilor evreilor, este garanţia cea mai puternică 

oferită iudeilor despre împlinirea promisiunilor făcute, pentru că El 

este Cel ce este, pentru că El rămâne permanent asemenea Lui Însuşi 

şi credincios promisiunilor făcute părinţilor lor. 

 Mâna lui Moise scoasă leproasă din sân, apoi curată, ne 

înfăţişează întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru că „Unul-născut 

Dumnezeu, cel ce este în sânul Tatălui este dreapta Celui Preaînalt. Şi 

când s-a arătat nouă din sânul Tatălui s-a schimbat potrivit nouă, iar 

după ce a vindecat slăbiciunile noastre, iarăşi a întors mâna adusă la 

noi şi colorată ca noi în sânul propriu, sânul dreptei fiind Tatăl”
46

. 

 Soţia de alt neam a lui Moise care îl însoţeşte în peregrinările 

prin pustiu este cultura din afara Bisericii, care nu trebuie respinsă, 

numai o dată cu ea să nu se aducă şi întinăciunea din afară. 

 Aaron, care la porunca lui Dumnezeu îl întâmpină pe Moise în 

pustie, pentru a-l ajuta în misiunea lui, îl reprezintă pe îngerul păzitor al 

fiecărui om. „După partea raţională şi înţelegătoare a sufletului suntem 

înrudiţi cu îngerii, sau, mai mult, putem avea dintre îngeri pe unul chiar 

ca un fel de frate, aşa cum avem pe unii ca fraţi dintre oamenii de aceeaşi 

natură raţională şi conştientă ca şi a noastră. Pe această putinţă a îngerilor 

de a ne fi fraţi se întemeiază voinţa lui Dumnezeu de a da fiecăruia dintre 

noi, după ce am căzut în păcat, un înger ca un fel de frate, ca să ne fie un 

sprijinitor în lupta cu vrăjmaşul, ispititor la păcat. El ne este dat de la 

începutul existenţei noastre, dar simţirea spirituală sau conştientă a 

prezenţei lui în noi o câştigăm după ce am înaintat în curăţirea de păcate. 

Acest înger ne este dat ca un frate pentru a ne întări în lupta împotriva 

ispitelor răului, pentru săvârşirea binelui”
47

. 
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 Moise nu voia ca poporul să aducă slujire lui Dumnezeu atît timp 

cât se afla în Egipt, ci cerea ca acesta să iasă în pustie pentru slujire. Aceasta 

înseamnă că atâta vreme cât cineva trăieşte viaţa întunecată a păcatului nu 

poate sluji lui Dumnezeu, pentru că aşa cum a afirmat Domnul Hristos: 

„Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe 

celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi 

să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona” (Matei 6,24), deci cei care vor să 

vieţuiască în Dumnezeu trebuie să iasă din lumea păcatului. 

 Faraon, care nu îngăduie poporului ales să iasă în pustie pentru a 

aduce jertfă lui Dumnezeu, ci pretinzând că evreii vor să plece din Egipt 

pentru că nu au suficient de lucru îi împilează mai mult, îl reprezintă pe 

diavol, care atunci când vede că cineva ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi 

vrea să împlinească poruncile Lui, aduce asupra acestuia ispite şi încercări 

mai mari decât până atunci. 

 Paiele pe care le foloseau evreii în confecţionarea cărămizilor, „ca 

materie care întreţine focul, sunt, în înţelesul lor spiritual, cele ce întreţin în 

om arderea poftei către desfrânare”
48

. 

 Toiagul lui Moise devenit şarpe şi şarpele înălţat de el în pustie Îl 

reprezintă pe Hristos, care şi-a asumat firea noastră, afară de păcat. Hristos a 

devenit ca un şarpe, dar fără venin şi El a înghiţit şerpii vrăjitorilor lui faraon, 

iar şarpele de aramă vindeca pe cei muşcaţi de şerpi. Tot aşa, Hristos vindecă 

pe cei muşcaţi de diavol. 

 Toiegele vrăjitorilor egipteni prefăcuţi în şerpi închipuie feluritele 

viclenii ale înşelăciunii diavolului, a căror nimicire o pricinuieşte toiagul lui 

Moise, adică Hristos. 

 Broaştele care au umplut Egiptul sunt gândurile cele rele şi 

păcătoase ale oamenilor.  

 Cenuşa care le-a provocat egiptenilor răni dureroase simbolizează 

chinurile din cuptorul cel de foc al iadului (Matei 13,50), pe care le suferă 

numai cei care trăiesc o viaţă asemenea egiptenilor, adică în păcat, în timp ce 

urmaşii lui Avraam, care vieţuiesc asemenea lui, sunt scutiţi de aceste 

chinuri. 
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 Ţânţarii, muştele, lăcustele şi furtuna cu grindină care s-au abătut 

asupra Egiptului arată pedeapsa lui Dumnezeu venită asupra celor care 

păcătuiesc. 

 „Împietrirea tiranului Egiptului de către Dumnezeu nu trebuie 

înţeleasă ca o împotrivire pricinuită de voia dumnezeiască în sufletul lui 

faraon, ci în înţelesul că voia acestuia, prin înclinarea spre rău, nu a primit 

cuvântul lui Dumnezeu ca să-i înmoaie împotrivirea”
49

. 

 Faraon-diavolul nu vrea ca oamenii să-i părăsească ţara, pentru că 

ştie că în acest fel scapă de el, or el vrea ca aceştia să poarte pururea chipul 

omului pământesc, care prin trecerea Mării Roşii (adică prin botez) este 

rezidit după chipul lui Dumnezeu şi prin aceasta diavolul îi pierde. 

 Întâi născuţii egipteni pedepsiţi cu moartea la ieşirea evreilor din 

Egipt ne arată că trebuie să stârpim prima arătare a răului, căci altfel nu 

putem scăpa de viaţa păcătoasă, cum era cea a egiptenilor, şi nu ne putem 

elibera din robia Egiptului (a păcatului). „Cel ce stârpeşte întâiul născut, 

stârpeşte împreună cu acesta şi ce îi urmează acestuia, precum cel ce 

striveşte capul şarpelui, omoară împreună cu capul şi trupul pe care-l trage 

acela după sine”
50

. Diavolul ne trimite în minte nişte gânduri păcătoase. 

Dacă nouă ne plac aceste gânduri şi ne învoim cu ele, înseamnă că am 

împlinit voia Satanei, săvârşind păcatul cu gândul, după care aşteptăm 

numai ocazia de a păcătui şi cu fapta. Dacă însă noi respingem de la 

început gândul păcătos, nu mai ajungem la săvârşirea păcatului cu fapta, 

pentru că gândul păcătos atrage după sine fapta păcătoasă. Drept aceea noi 

suntem datori să nu acceptăm gândurile păcătoase pe care diavolul ni le 

trimite în minte, iar prin aceasta nu vom ajunge să păcătuim. 

 Consumarea mielului de către evrei în noaptea năprasnică a 

morţii întâilor născuţi egipteni se face într-un mod aparte: brâul le 

încinge haina peste mijloc, în picioare au sandale pentru drum, iar în 

mână toiag. Pe lângă acestea, carnea mielului este preparată la foc 

iute, ceea ce demonstrează că ea trebuie mâncată pe grabă. După cum 

evreii, care se pregăteau să părăsească în noaptea aceea pentru 
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totdeauna Egiptul, erau călători, la fel sunt toţi oamenii în această viaţă, 

„căci - aşa cum mărturiseşte proorocul David - călători suntem noi înaintea 

Ta şi pribegi, ca toţi părinţii noştri; ca umbra sunt zilele noastre pe pământ şi 

nimic nu este statornic” (I Paralip. 29,15), „pentru că de cum ne naştem 

suntem împinşi fără voie spre ieşirea din viaţă, lucru pentru care trebuie să ne 

pregătim cu mâinile, cu picioarele şi cu toate celelalte membre ale trupului, 

aşa cum au făcut evreii în noaptea aceea, spre a ne face drumul sigur”
51

.  

 Haina lungă reprezintă lărgimea desfătărilor vieţii păcătoase, de 

aceea hainele purtate de evrei erau strânse de brâul călătorului, care 

simbolizează neprihănirea. 

 Ca să nu fie vătămaţi de spini în drumul care îi aşteaptă, evreii au 

încălţăminte în picioare. Spinii reprezintă păcatele acestei vieţi, de aceea, 

pentru a ne feri de ei, noi avem datoria de a purta în picioare încălţăminte 

tare, care înseamnă viaţă înfrânată şi aspră, care striveşte şi frânge tăria 

spinilor şi împiedică pătrunderea păcatului în suflet, de la cel mai subţire şi 

nevăzut început. 

 Toiagul este pe de o parte puterea nădejdii, prin care ne sprijinim 

oboseala sufletului, iar pe de altă parte cu acesta ne apărăm de fiare (de 

diavol), care urlă la noi prin ispite şi ademeniri, după cum a afirmat Sfântul 

Apostol Petru, că „diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să 

înghită” (I Petru 5,8). 

 Carnea mielului preparată la foc iute simbolizează credinţa fierbinte 

şi înfocată pe care o primim fără şovăială. Oasele nesfărâmate şi rămăşiţele 

de carne aruncate în foc reprezintă învăţăturile dumnezeieşti al căror înţeles 

ne scapă, dar pe care trebuie să le primim fără adaosuri şi ca unii ce suntem 

flămânzi, să le mâncăm cu poftă, pentru ca mâncarea să ne întreţină vigoarea 

călătoriei prin această viaţă către împărăţia cerurilor. 

 După cum Moise eliberează poporul ales din robia tiranului 

Egiptului, tot aşa sunt eliberaţi din robia păcatului toţi cei ce se lasă călăuziţi 

de Mântuitorul către împărăţia cerurilor. 

 Bogăţiile luate de către evrei din Egipt simbolizează tezaurul 

culturii, cu care se îmbogăţesc cei străini de credinţă. Aşa sunt morala, 
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filosofia, ştiinţele naturii, geometria, astronomia, logica şi altele. Aducerea 

acestor podoabe la Moise, pentru a alcătui din ele cortul mărturiei, este 

identificată cu cultura din afara Bisericii, pe care mulţi o aduc ca un dar 

Bisericii lui Dumnezeu, cum au făcut-o Sfinţii Părinţi, care în tinereţe au 

acumulat bogăţia culturală a Egiptului, pentru ca apoi să o dăruiască lui 

Dumnezeu şi să îmbogăţească cu ea patrimoniul cultural al Bisericii. 

 Părăsirea Egiptului de către evrei este urmată de multe atacuri şi 

neajunsuri ale ispitelor, care aduc supărări şi temeri, ce îndepărtează de 

calea virtuţilor. În acest timp Moise sfătuia pe israeliţi să aibă curaj, dar cu 

inima striga către Dumnezeu şi-i cerea ajutorul. 

 Norul care conducea poporul evreu prin pustie este harul Sfântului 

Duh care îi călăuzeşte pe cei vrednici spre bine. „Dar acesta nu era un nor 

de natură obişnuită (pentru că nu era alcătuit din aburi, prin umplerea 

aerului de aburi, sau prin formarea ceţii, sau prin sporirea vântului), ci era 

în acel nor ceva mai presus de înţelegerea omenească. Era o astfel de 

minune, că strălucea cu căldura şi cu razele soarelui. Era un fel de zid care 

apăra poporul, umbrind pe cei ce erau sub el şi sufla cu o uşoară adiere 

răcoroasă, domolind arşiţa soarelui. Iar noaptea se prefăcea în stâlp de foc, 

călăuzind cu lumina lui de seara până dimineaţa. Moise privea la această 

călăuză îndemnând şi poporul să-l urmeze”
52

. 

 Caii, călăreţii, carele de luptă, conducătorii de care şi arcaşii din 

care era alcătuită oastea egipteană reprezintă feluritele patimi ale sufletului, 

prin care cineva este luat în robia păcatului. 

 Intrarea în Marea Roşie, prin care evreii trec fără să se ude şi 

înecarea egiptenilor în apele aceleiaşi Mări reprezintă botezul, pentru 

că „firea apei, prin toiagul călăuzitor al credinţei şi prin harul luminos 

se face dătătoare de viaţă celor care caută scăpare în ea, iar celor ce-i 

urmăresc, mijloc de pieire”
53

. După ieşirea din apă cel botezat este 

neprihănit, curat, în timp ce diavolul şi patimile îşi găsesc moartea în 

aceeaşi apă. „Botezul a curăţit caracterul de păcat al poftei noastre 

obişnuite cu păcatul, dar ne-a lăsat nouă sarcina totalei dezrădăcinări a 
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ei, în mod treptat, lucru pentru care am primit puterea la botez, prin 

sălăşluirea lui Hristos în noi”
54

. „Propriu-zis, botezul ne dă toată puterea de 

a nu mai păcătui, dar nu ne ia libertatea care ne-ar face incapabili de 

păcat”
55

. 

 După trecerea prin Marea Roşie evreii au călătorit trei zile, apoi şi-

au aşezat tabăra într-un loc unde au aflat apă, dar aceasta era amară, nefiind 

bună de băut. Moise a aruncat un lemn în ea şi apa a devenit potabilă. Tot 

aşa este cu cei care părăsesc plăcerile egiptene (ale păcatelor), fiind robiţi 

de acestea, căci după trecerea prin botez viaţa fără patimi li se pare la 

început grea şi lipsită de gust, fiind lipsită de plăceri, însă aruncarea 

lemnului în apă schimbă acest gust, după cum taina învierii, care îşi are 

începutul pe lemnul crucii, schimbă crucea dintr-un element de tortură într-

unul de cinstire. Celui care acceptă minunea învierii lui Hristos simţirea îi 

este mângâiată de o dulceaţă plăcută şi astfel viaţa virtuoasă i se pare mai 

dulce şi mai iubită, fiind îndulcită de nădejdea celor viitoare. „Viaţa robită 

plăcerilor, deşi nu se bucură de libertate, are parte de plăceri. Libertatea de 

păcate este împreunată cu lipsirea de plăceri. Dar viaţa aceasta lipsită de 

plăceri îşi capătă dulceaţa ei prin bucuria anticipată de învierea viitoare cu 

Hristos la care se ajunge prin cruce, aşa cum şi Hristos a ajuns la înviere 

prin lemnul crucii”
56

. 

 Locul cu cele douăsprezece izvoare şi cu cei şaptezeci de palmieri 

în care a ajuns poporul evreu are un simbol adânc. Cele douăsprezece 

izvoare îi simbolizează pe cei doisprezece Apostoli ai Domnului Hristos, 

prin care El a făcut să izvorască cuvântul dătător de viaţă al Evangheliei, 

iar cei şaptezeci de palmieri îi reprezintă pe cei şaptezeci de ucenici ai 

Mântuitorului. 

 Popasurile făcute de popor prin pustie închipuie virtuţile pe care le 

au cei care urmează stâlpul de foc (harul Sfântului Duh). 

 Când evreii au epuizat orice provizie adusă din Egipt, a început 

să le cadă mană din cer. De aici învăţăm că cel ce se curăţeşte de viaţa 

păcătoasă (a egiptenilor) şi îşi goleşte sacul sufletului de orice 
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hrană rea (adusă din Egipt), primeşte cu suflet curat învăţăturile 

descoperite de Dumnezeu, care sunt hrană duhovnicească pentru om, 

după cum a afirmat Mântuitorul: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci 

cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4,4). 

 Mana trimisă de Dumnezeu evreilor în pustie are mai multe 

înţelesuri. „Ea nu a crescut din vreo sămânţă cultivată de om în pământ, 

ci este pâine făcută gata, fără de sămânţă şi nelucrată, pogorâtă de sus şi 

aşezată pe pământ. Însă pâinea ce s-a coborât din cer nu este fără de 

materie, căci cum s-ar face hrană trupului ceva netrupesc? Deci aşa cum 

substanţa acestei pâini nu a avut nevoie nici de sămânţă, nici de stropire, 

ci pământul, rămânând cum era, s-a umplut de această hrană 

dumnezeiască, de care se împărtăşeau cei ce flămânzeau”
57

, tot aşa şi Fiul 

lui Dumnezeu Cel netrupesc S-a zămislit fără sămânţă bărbătească în 

sânul Sfintei Fecioare Maria şi S-a făcut om, iar la naşterea Lui Maica 

Preacurată nu şi-a stricat peceţile fecioriei, fiind fecioară înainte de 

naştere, în timpul naşterii şi după naştere. În acest sens, mana este o 

prevestire a desăvârşitei taine a pururea fecioriei Maicii Domnului.  

 De asemenea mana reprezintă trupul şi sângele Domnului Hristos 

oferit creştinilor spre împărtăşire. Evreii au mâncat mană şi au murit, dar 

cei ce mănâncă trupul şi beau sângele Domnului, noua mană, chiar dacă 

mor, rămân vii în veci, după cum le-a spus Mântuitorul evreilor: „Părinţii 

voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. Pâinea care se coboară din 

cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea 

cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va 

fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul 

Meu. Deci iudeii se certau între ei, zicând: Cum poate Acesta să ne dea 

trupul Lui să-l mâncăm? Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, 

dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu 

veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu 

are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul Meu este 

adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă 

trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. 
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Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel 

ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine. Aceasta este pâinea care s-

a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au 

murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac” (Ioan 6,49-58). 

 De asemenea deosebitele gusturi pe care le lua aceeaşi mană, după 

preferinţele celor ce o consumau, arată că Domnul Hristos face cuvântul 

Său carne pentru cei desăvârşiţi, legume pentru cei mai slabi şi lapte pentru 

prunci, după cum le-a spus Sfântul Apostol Pavel corintenilor şi evreilor: 

„Cu lapte v-am hrănit, nu cu bucate, căci încă nu puteaţi mânca şi nici chiar 

acum nu puteţi, pentru că aveţi trebuinţă ca cineva să vă înveţe cele dintâi 

începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, 

nu de hrană tare. Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în 

cuvântul dreptăţii, de vreme ce este prunc. Iar hrana tare este pentru cei 

desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să deosebească binele 

şi răul” (I Cor. 3,2 şi Evrei 5,12-14). 

 Mana făcută viermi la cei ce adunau mai mult decât aveau nevoie 

ne arată că lăcomia se va transforma în viaţa viitoare în vierme neadormit 

(Marcu 9,44). 

 Mana putea fi adunată în cantitate dublă în preziua sabatului, 

pentru ziua de odihnă, fără a suferi vreo stricăciune. Ziua dinaintea 

sabatului reprezintă această viaţă, „în care trebuie să ne pregătim cele 

pentru viaţa viitoare, în care nu vom mai săvârşi nici un lucru din cele ce ne 

sunt îngăduite aici, nici lucrarea pământului, nici neguţătoria, nici altceva 

din cele cu care ne sârguim aici. Ci petrecând în nelucrare totală, vom 

aduna roadele seminţelor semănate de noi în această viaţă, după cum a 

spus Mântuitorul: «Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a 

trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze» (Ioan 

9,4). Roadele din viaţa veşnică vor fi nestricăcioase, dacă seminţele 

semănate în viaţa pământească au fost bune, şi stricăcioase, dacă seminţele 

semănate în timpul vieţii petrecute pe pământ au fost rele, «căci cel ce 

seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce 

seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică» (Gal. 6,8)”
58

. 
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 Dumnezeu a pedepsit pe cei lacomi care au mâncat prepeliţe peste 

măsură. În acest fapt avem un îndemn la cumpătare, căci lăcomia este un 

păcat urât înaintea lui Dumnezeu, după cum spune Sfânta Scriptură: 

„Aceasta este soarta celor lacomi; lăcomia le aduce pierderea vieţii” (Pilde 

1,19). 

 Ridicarea mâinilor lui Moise către cer în timp ce evreii se luptau cu 

amaleciţii, moment în care fiii lui Israel îi biruiau pe vrăjmaşi, închipuie 

vederea înţelesurilor mai înalte ale legii, iar coborârea mâinilor spre pământ, 

timp în care evreii erau biruiţi, înseamnă tâlcuirea legii după litera ei. 

 Moise cu mâinile ridicate este şi prefigurarea crucii lui Hristos. 

 Înainte de a urca în Muntele Sinai Moise îşi spală hainele, potrivit 

poruncii dumnezeieşti, pentru că cel ce vrea să se apropie de Dumnezeu 

trebuie să fie curat sufleteşte şi trupeşte, căci bunul chip din afară dă pe faţă 

starea dinăuntru a sufletului. 

 Împiedicarea animalelor de a se apropia de Muntele Sinai în timp ce 

Moise primea revelaţia dumnezeiască reprezintă depăşirea a tot ceea ce vine 

prin simţuri, pentru că animalelor le este propriu să se conducă numai după 

simţuri, fără cugetare. Contemplarea lui Dumnezeu nu se realizează prin 

ceea ce se vede sau se aude, ci cel care vrea să se apropie de Dumnezeu 

trebuie să-şi curăţească mai întâi modul de viaţă de toată influenţa simţurilor 

şi să se abţină de la legătura obişnuită cu soţia, adică cu simţirea, care este 

soţia firii noastre. 

 Sunetul de trâmbiţă care se auzea sporind tot mai mult în timp ce 

Dumnezeu îi grăia lui Moise în Muntele Sinai simbolizează vestirea 

întrupării Fiului lui Dumnezeu. „Şi legea şi proorocii au trâmbiţat taina 

dumnezeiască a întrupării, dar primele sunete erau încă prea slabe ca să poată 

fi auzite de urechea neascultătoare. Cu trecerea vremii însă, Duhul Sfânt a 

suflat tot mai tare şi a făcut să răsune tot mai puternic glasul proorocilor şi al 

Apostolilor despre aceasta, încât «în tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la 

marginile lumii cuvintele lor» (Ps. 18,4)”
59

. 

 După cum poporului evreu nu i s-a îngăduit să urce în munte, 

ci numai Moise, la fel şi în Biserică, nu se pot îmbulzi toţi la 
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cunoaşterea tainelor dumnezeieşti, pentru că nu toţi le pot pricepe, de 

aceea cei care înţeleg tainele credinţei au datoria de a învăţa poporul, aşa 

cum a făcut şi Moise. Însă poporul este dator „să-i asculte cu recunoştinţă 

pe cei care îi învaţă, socotindu-i vrednici de crezare în toate câte le vor 

auzi, ca pe unii ce au fost învăţaţi în cele dumnezeieşti”, pentru că 

«Dumnezeu i-a pus pe unii în Biserică: întâi Apostoli, al doilea prooroci, al 

treilea învăţători» (I Cor. 12,28)”
60

. 

 Vederea lui Dumnezeu întâi în lumină (în rug), apoi în întuneric (în 

norul din munte), ne dovedeşte că „cunoaşterea dreptei credinţe se arată 

prima dată în lumină celor ce o primesc, pentru că ceea ce se cugetă contrar 

dreptei credinţe este întuneric, iar risipirea întunericului se face prin 

împărtăşirea de lumină”
61

. Cu cât mintea înaintează însă, cu cât încearcă să 

se apropie mai mult de contemplarea lui Dumnezeu, vede mai bine că firea 

dumnezeiască este de nevăzut. „Căci în aceasta constă adevărata 

cunoaştere a Celui căutat, că a-L cunoaşte stă chiar în faptul de a nu-L 

cunoaşte, pentru că Cel căutat este mai presus de orice cunoaştere, 

înconjurat din toate părţile de necuprinsul Lui, ca de întuneric. De aceea 

zice şi Sfântul Evanghelist Ioan, ajuns în acest întuneric strălucitor, că «pe 

Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată» (Ioan 1,18)”
62

. „Dumnezeu 

locuieşte în «întunericul supraluminos», pentru că întunericul dumnezeiesc 

este lumina neapropiată în care se spune că locuieşte Dumnezeu (I Tim. 

6,16). Şi fiind nevăzut din cauza luminii covârşitoare, şi neapropiat, pentru 

abundenţa revărsării suprafiinţiale de lumină, în El ajunge oricine se 

învredniceşte să cunoască şi să vadă, prin faptul că nu-L vede, nici nu-L 

cunoaşte, ajungând în realitate în Cel mai presus de vedere şi de 

cunoaştere, cunoscând aceasta: că este dincolo de toate cele sensibile şi 

inteligibile (de toate cele cunoscute cu simţurile şi cu mintea). Cel ce se 

ridică în ambianţa Lui are conştiinţa de supremă intensitate nu numai a 

faptului că Dumnezeu există, ci şi a felului cum există El, sau o simţire 

covârşitoare a prezenţei Lui. Dar întrucât această conştiinţă a prezenţei Lui 

se uneşte cu conştiinţa că El există şi este prezent într-un mod mai 
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presus de putinţa noastră de cuprindere şi de definire, ea se numeşte şi 

întuneric. Deci este o stare paradoxală; pe de o parte, este o vedere, o 

contemplare a lui Dumnezeu, pe de alta o înţelegere că El este mai presus de 

înţelegere. Când nu văd o persoană deloc sau nu ştiu de ea, sunt în 

întunericul neştiinţei despre ea, pur şi simplu; când o văd de la o distanţă sau 

am aflat despre ea prin altul, am intrat în lumina conştiinţei că ea există; dar 

pe măsură ce am înaintat în apropiere de ea, în intimitatea ei, îmi dau seama 

de complexitatea, de adâncimea ei indefinită, de necuprins. În cazul 

persoanei umane însă ai ceva din ea ce se poate defini întrucâtva: trupul. În 

cazul lui Dumnezeu însă, lipsind trupul, prezenţa lui nu este încăpută în ceva 

văzut concret, în ceva definit. Pe de o parte, El nu este văzut în mod concret, 

pe de alta, El este trăit ca infinit. El este cunoscut totuşi, sau este trăit: dar 

este cunoscut sau este trăit ca indefinit, în infinitatea Lui. El este trăit ca o 

presiune spirituală binevoitoare, infinită în posibilităţile ei de a se face simţită 

în diferite grade de intensitate”
63

. „A şti sau a cunoaşte are înţelesul de a 

defini ceva. Dumnezeu nu poate fi cunoscut în acest înţeles, dar este 

cunsocut în înţelesul că nu poate fi definit. Cunoaşterea în înţelesul de 

definibil se referă numai la făpturile ce pot fi definite. Planul cognoscibilului 

în Dumnezeu este mai presus de cunoaştere în acest înţeles, dar altfel ştim de 

El; adică ştim de El într-un mod superior cunoaşterii în înţeles obişnuit, în 

înţelesul în care se aplică făpturilor. De altfel nici făpturile nu le putem defini 

complet, ci numai în parte. De aceea, există un progres în cunoaşterea lor ca 

definire tot mai bogată, dar niciodată terminată. Din Dumnezeu însă nu 

putem defini nimic. De aceea nici nu putem înainta în acest fel de cunoaştere 

a Lui, ca să-L definim în mod exact tot mai mult. Nimic din ce spunem 

despre El nu are caracterul unei definiri exacte şi, cu cât înaintăm în 

cunoaşterea Lui adevărată înaintăm în cunoaşterea că nu-L putem defini. 

Înaintarea în cunoaşterea Lui înseamnă înaintarea în necunoaşterea Lui în 

înţelesul de definire, sau în cunoaşterea continuuă progresată a neputinţei de 

a-L defini, sau a infinităţii Lui mai presus de cunoaştere în sens de 

definire”
64

. „În acest întuneric strălucitor este vorba de un paradox. 
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Dumnezeu nu este acoperit de un întuneric, pur şi simplu, ci întunericul 

este strălucitor, adică el ne dă cunoştinţa sigură a lui Dumnezeu ca 

necuprins, ca neînţeles. Nu trăim un gol pur şi simplu, ci trăim 

necuprinderea lui Dumnezeu, realitatea Lui covârşitoare şi de aceea mai 

presus de orice înţelegere. Trăirea Lui nu este una cu trăirea oricărei lipse 

de existenţă, ci cu trăirea a ceva mai presus, mai mult, mai covârşitor decât 

existenţa pe care o cunoaştem”
65

. 

 Cunoaşterea fiinţei dumnezeieşti rămâne neapropiată nu numai 

oamenilor, ci şi întregii firi cugetătoare, deci şi îngerilor.  

 Cortul pe care îl vede Moise în întunericul de pe Sinai este necreat, 

el fiind modelul după care, la porunca lui Dumnezeu, va fi creat cortul 

mărturiei de către oamenii iscusiţi ai poporului ales. Acest cort Îl închipuie 

pe Mântuitorul, care nefiind creat după firea sa dumnezeiască, primeşte să 

Se facă om, atunci când este de trebuinţă pentru neamul omenesc. În acest 

sens, cortul este şi nefăcut şi făcut. În prima calitate el există dintotdeauna, 

iar în a doua, primeşte această alcătuire văzută, făcându-se creat. Fiul lui 

Dumnezeu, născut în veci din Tatăl, Se naşte în timp, ca om, dar nu dintr-o 

necesitate internă, ci din iubire, acesta fiind modul ales de Dumnezeu 

pentru a-l mântui pe om, căci acesta singur nu se putea mântui. 

 Stâlpii pe care se sprijină cortul mărturiei, după cum afirmă însăşi 

Sfânta Scriptură, sunt Sfinţii Apostoli. Astfel sunt şi nominalizaţi unii 

dintre ei: „Iacov şi Chefa şi Ioan, cei socotiţi a fi stâlpi” (Gal. 2,9). 

 Veşmintele preoţeşti văzute de Moise au o simbolistică adâncă. 

Astfel haina uşoară de deasupra închipuie aerul, semn că slujitorul lui 

Dumnezeu nu trebuie să se îngreuneze cu poverile acestei vieţi, ci să 

înainteze spre Dumnezeu uşor. Clopoţeii şi ciucurii de pe veşminte 

reprezintă virtuţile, care ajută în urcuşul spre Dumnezeu. 

 Viţelul de aur topit de Moise şi înghiţit de evreii păcătoşi la 

porunca lui arată „că orice idol va fi înghiţit cândva de gurile celor ce vor 

trece de la înşelăciune la dreapta credinţă”
66

. 

                                                 
65

 Ibidem, p. 73, nota 49. 
66

 Ibidem, p. 86. 



83 

 

 

 Tablele legii date de Dumnezeu lui Moise şi sfărâmate de acesta când 

a văzut păcatul poporului reprezintă inima omului creată de Dumnezeu, dar 

sfărâmată de păcatul strămoşesc. Tablele făcute după aceea de Moise nu mai 

sunt cioplite de Dumnezeu, ci de Hristos ca om, pe care Îl reprezintă Moise. 

Noile table simbolizează inima pe care Hristos a luat-o ca om din pământul 

firii noastre, dar cioplită cu puterea Sa dumnezeiască. Aceste table din urmă nu 

se mai sfărâmă. 

 Leviţii care la porunca lui Moise au omorât cu sabia pe oricine le ieşea 

în cale, fără a ţine cont că le este rudă sau nu, pentru a pedepsi în acest fel 

confecţionarea şi închinarea la viţelul de aur, au două înţelesuri. Pe de o parte 

din faptul că aceştia nu au făcut nici o deosebire pe cine ucideau înţelegem că 

întrucât toţi evreii s-au învoit să facă viţelul de aur, toată tabăra era ca unul în 

răutate, motiv pentru care bătaia trebuia să vină peste ei fără deosebire. „Aşa 

cum cel ce loveşte pe cineva pedepsit cu biciul, o face la întâmplare, în orice 

parte a trupului, ştiind că durerea unei părţi trece la tot trupul, iar biciul, lovind 

într-o parte, a cuminţit întregul, ca pe un trup, care este pedepsit pentru că a 

luat parte întreg la răutate, tot aşa şi acum, deşi păcatul a fost săvârşit 

deopotrivă de mai mulţi, mânia lui Dumnezeu nu s-a pornit asupra tuturor, ci 

numai asupra unora, şi cu toate că nu i-a lovit pe toţi, i-a adus pe toţi la 

înţelepciune, prin loviturile venite peste unii, abătându-i pe toţi de la rău”
67

. 

 Pe de altă parte, prin această pedeapsă înţelegem că cel ce vrea să 

urmeze lui Dumnezeu trebuie să elimine toate păcatele din viaţa lui, indiferent 

care ar fi acestea. 

 Moise I-a cerut lui Dumnezeu să-L vadă, însă Acesta i-a spus: 

„Faţa Mea nu vei putea s-o vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea şi 

să trăiască” (Ieş. 33,20). „Aceasta nu pentru că Dumnezeu ar fi cauza 

morţii celor ce-L văd, căci cum s-ar face izvorul vieţii vreodată cauză 

a morţii celor ce se apropie de El? Ci fiindcă Dumnezeu este prin fire 

făcătorul vieţii, iar semnul firii dumnezeieşti este acela că întrece orice 

cunoaştere, rămânând neapropiat cunoaşterii”
68

. „Dumnezeu îi dă lui 

Moise, care Îl roagă să-i arate slava, ceea ce cere, prin faptul că refuză 
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să-i dea. Adică tocmai întrucât nu-i dă vederea feţei, îi dă să-L 

cunoască ca ceea ce este El: ca Cel cu neputinţă de văzut, ca Cel ce nu 

are o faţă mărginită, definită. Dacă s-ar arăta ca având o faţă definită, 

mărginită, Moise sau cel ce a urcat atât de sus ca şi el, s-ar opri la 

aceasta şi n-ar urca şi mai sus. Iar aceasta ar însemna că pentru el 

Dumnezeu nu este infinit, nu este Cel a cărui cunoaştere nu are hotar, 

şi ar ajunge la o saturare, la o încetare a dorinţei lui de a se ridica şi 

mai sus. De aceea, Dumnezeu nu-i promite vreo oprire şi săturare a 

dorinţei de a-L vedea”
69

, pentru că „a vedea pe Dumnezeu cu adevărat 

constă în aceea că cel ce priveşte spre El nu ajunge niciodată la 

sfârşitul dorinţei de a-L vedea”
70

. 

 „Dumnezeu este după firea Sa nehotărnicit, neînchis de vreo 

margine, căci dacă ar socoti cineva pe Dumnezeu ca având vreo margine, 

ar fi numaidecât de trebuinţă să cugete împreună cu marginea şi ceea ce 

este dincolo de ea, căci ceea ce este mărginit sfârşeşte numaidecât în 

ceva, iar înlănţuirea judecăţii cere ca ceea ce înconjoară să fie mai larg 

decât ceea ce este înconjurat”
71

. „Aşadar nu se va cugeta vreo înconjurare 

a firii nevăzute, iar ceea ce este neînconjurat nu are o fire ce poate fi 

cuprinsă, ci toată dorinţa către bine, atrasă de urcuşul spre ea, se întinde 

pururea împreună cu drumul ce duce spre ea. Şi în aceasta constă a vedea 

cu adevărat pe Dumnezeu: în a nu afla niciodată o săturare a dorinţei de 

a-L afla. Totdeauna privitorul, prin cele ce le poate vedea, trebuie să ardă 

de dorinţa de a vedea şi mai mult. Astfel nici un hotar nu ar putea să 

oprească înaintarea în urcuşul spre Dumnezeu, prin faptul că, pe de o 

parte, nu se află nici o margine a binelui şi pe de alta, prin nici o săturare 

nu se taie sporirea dorinţei spre bine”
72

. 

 Dorinţa fierbinte şi insistentă a lui Moise de a-L vedea pe 

Dumnezeu, deşi i se spusese că aşa ceva este cu neputinţă, este în cele 

din urmă împlinită, când Dumnezeu îi arată spatele. Înţelesul acestui 

fapt este lămurit de Domnul Hristos, care a spus: „Dacă vrea cineva să 
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vină după Mine” (Matei 16,24) şi „Vino şi-Mi urmează Mie” (Matei 

19,21). „Cel ce urmează vede spatele celui dinaintea lui. Aşadar Moise, care 

se străduia să-L vadă pe Dumnezeu, a învăţat cum poate fi Acesta văzut: a-L 

urma oriunde te-ar conduce, căci trecerea Lui înseamnă conducerea de către 

El a celui ce-I urmează, fiindcă nu poate ajunge altfel în chip sigur la El cel 

ce nu cunoaşte calea, decât urmând celui ce-l călăuzeşte. Deci cel ce 

călăuzeşte arată calea prin aceea că merge înaintea celui ce-l urmează. Iar cel 

ce urmează nu se va abate de la calea cea dreaptă, dacă el va vedea mereu 

spatele îndrumătorului. De aceea Dumnezeu i-a spus lui Moise: «Faţa Mea 

nu vei putea s-o vezi», în sensul de a nu trece în faţa celui ce te călăuzeşte, 

căci în acest caz drumul tău va fi împotriva lui”
73

. 

 Vălul de pe chipul lui Moise este vălul de pe lege. Sfântul Apostol 

Pavel spune în acest sens: „Iar când se vor întoarce către Domnul, vălul se va 

ridica” (II Cor. 3,16). Deci câtă vreme citim cărţile sfinte şi legea, fără să le 

înţelegem, acestea sunt acoperite de un văl. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu 

prin viaţă curată, vălul se ridică. 

 Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să numere poporul în Muntele 

Sinai. De ce nu a făcut aceasta înainte? Pentru că omul trebuie să treacă prin 

Marea Roşie (prin botez) şi prin multe încercări în această viaţă pentru a fi 

numărat între aleşii lui Dumnezeu.  

 La contestarea preoţiei lui Aaron, Moise ia din fiecare seminţie un 

toiag, şi le pune pe toate în cortul adunării, înaintea chivotului legii. Până 

dimineaţa, prin puterea pusă în el de Dumnezeu, toiagul lui Aaron a odrăslit, 

a înmugurit, a înflorit şi a dat rod de migdale. Aceasta arată că Dumnezeu 

este Cel ce alege oamenii pentru perpetuarea preoţiei, pe care îi cheamă prin 

vocaţie la slujirea preoţească, după cum mărturiseşte Sfânta Scriptură:  

„Nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu 

după cum şi Aaron” (Evrei 5,4) şi această rânduială trebuie păzită de toţi.  

 Stâlpul pe care Moise a înălţat şarpele de aramă reprezintă 

crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos, căci aşa cum a afirmat 

Domnul Hristos Însuşi: „După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, 

aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu 
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piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3,14-15). Precum evreii muşcaţi de 

şerpi care priveau la şarpele de aramă de pe stâlp erau salvaţi de muşcături, 

tot aşa cei ce cred în Hristos şi cinstesc crucea vor fi salvaţi de atacurile 

diavolului. 

 Vrăjitorul Balaam care nu poate blestema poporul ales demonstrează 

că vrăjile nu pot face nimic împotriva celor care vieţuiesc în virtute, pentru 

că cei virtuoşi sunt susţinuţi de Dumnezeu prin harul Său şi biruiesc orice 

uneltire, încât blestemele împotriva lor se prefac în binecuvântări. 

 Prin împreunarea cu femeile moabitence, evreii, care „au fost mai 

tari decât bărbaţii în timpul luptei s-au dovedit mai slabi decât femeile în 

timpul ispitei”
74

. În păcatul fiilor lui Israel se arată cât este de slabă firea 

noastră şi cât este de înclinată spre păcatele trupeşti. Pentru a le evita 

trebuie să ne îndepărtăm cât mai mult de ele. Domnul Hristos a interzis şi 

pofta păcătoasă din sufletele oamenilor, zicând: „Aţi auzit că s-a zis celor 

de demult: «Să nu săvârşeşti adulter». Eu însă vă spun vouă: Că oricine se 

uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui” (Matei 

5,27-28).  

 După patruzeci de ani dedicaţi conducerii poporului ales, perioadă în 

care a fost intermediar între Dumnezeu şi oameni, Moise are o trecere în 

viaţa de dincolo la fel de măreaţă ca întreaga sa existenţă pământească. El s-a 

urcat în Muntele Nebo, a privit ţara promisă de Dumnezeu poporului ales, în 

care acesta urma să intre după patruzeci de ani de peregrinări prin pustie şi, 

cu satisfacţia misiunii împlinite, a privit pentru ultima oară poporul atât de 

drag şi şi-a încredinţat duhul în mâinile lui Dumnezeu şi a fost îngropat, însă 

nimeni nu ştie unde este mormântul lui. Moise rămâne mereu un simbol al 

vieţii închinate lui Dumnezeu, al existenţei fără hotarul mormântului, care 

oricum nu sfârşeşte viaţa, ci doar o împarte în două: viaţa de trudă şi cea de 

roade (pentru oamenii care au împlinit în existenţa lor pământească poruncile 

lui Dumnezeu). 

 Mormântul lui Moise a fost păstrat secret de către cei ce l-au 

îngropat pentru a nu fi transformat în obiect de cult superstiţios. 

„Nimeni nu cunoaşte până în zilele noastre locul în care a fost 
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îngropat Moise, dar odată cu haina-i de lut ce a coborât în groapă, învăţătura 

sa, spiritul său şi-au luat zborul pe aripile veşniciei”
75

. Dacă mormântul lui 

Moise nu-l cunoaşte nimeni, învăţătura şi faptele lui i le cunoaşte o lume 

întreagă. 

23 Concluzii paralele 

 Multe din întâmplările vieţii lui Moise se aseamănă sau au legătură 

cu viaţa Mântuitorului, încât constatările privitoare la Dumnezeu-Omul 

Noului Testament şi la omul Dumnezeului Vechiului Testament sunt 

concluzii fireşti, care apropie mai mult cele două Testamente şi întăresc 

unitatea lor, în inimile şi cugetele curate ale creştinilor. 

 Atât la naşterea lui Moise, cât şi la cea a Mântuitorului, nou născuţii 

de parte bărbătească erau ucişi din porunca regilor tirani care domneau 

atunci, dar mâna lui Dumnezeu a ferit atât pe Moise, cât şi pe pruncul Iisus 

de furia regilor. 

 Moise a fost tăiat împrejur la opt zile după naştere, pentru a împlini 

prin aceasta legământul dintre Dumnezeu şi Avraam, precum şi cu urmaşii 

acestuia. Pruncul Iisus a fost şi El tăiat împrejur la opt zile de la naştere 

pentru a împlini acelaşi legământ. Domnul Hristos a şi afirmat în acest sens 

în timpul activităţii Sale publice: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea 

sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc” (Matei 5,17). 

 Moise a trebuit să fugă din Egipt pentru a scăpa cu viaţă, căci faraon 

căuta să-l omoare; pruncul Iisus a fost nevoit să fugă în Egipt pentru a-Şi 

salva viaţa. 

 Moise, fiul unor robi evrei, a fost crescut în palatele faraonului, pe 

când Mântuitorul lumii, Împăratul cerurilor, a fost crescut în casa unor 

oameni din popor. 

 Moise, împreună cu întreg poporul ales, a traversat Marea Roşie 

umblând pe pământul de pe fundul mării. Domnul Hristos a umblat pe apa 

Mării Galileii ca pe uscat. 

 Moise a stat în convorbire cu Dumnezeu în Muntele Sinai timp 

de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi fără să mănânce nimic, 

Mântuitorul S-a rugat lui Dumnezeu Tatăl în pustia Carantaniei 
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înaintea începerii activităţii Sale publice timp de patruzeci de zile şi 

patruzeci de nopţi fără să guste mâncare. 

 Faţa lui Moise strălucea la coborârea din Muntele Sinai prin 

puterea lu Dumnezeu; faţa Domnului Hristos strălucea la schimbarea la 

faţă pe Muntele Tabor prin propria Lui putere. 

 Minunile săvârşite de Moise au fost în general asupra naturii 

înconjurătoare (plăgile asupra Egiptului, trecerea prin Marea Roşie, apa 

amară de la Mara care a devenit bună de băut, apa izvorâtă din piatră la 

Meriba, prepeliţele cu care a fost hrănit poporul în pustie etc.). Faptele 

minunate ale Domnului Hristos au fost săvârşite mai mult asupra 

persoanelor (trei învieri din morţi, redarea vederii orbilor, dintre care unul 

era nevăzător din naştere, exorcizarea a numeroase persoane posedate de 

duhuri necurate, tămăduirea de la distanţă a slugii sutaşului şi a fiicei 

femeii cananeence etc.). 

 Vechiul legiuitor, Moise, a primit şi a transmis legea în tunetele şi 

fulgerele de pe Sinai. Iisus Hristos, noul legiuitor, a dat legea iubirii cu 

dragoste, pe Hattin. 

Cele zece porunci date de Dumnezeu lui Moise în Muntele Sinai 

au în marea lor majoritate un caracter prohibitiv, întrucât opt dintre ele 

interzic anumite păcate, iar numai două poruncesc poporului ales ce trebuie 

să facă. Legea Vechiului Testament nu a fost desăvârşită, ci ea a avut doar 

un caracter pregătitor, fiind, după cum afirmă Sfântul Apostol Pavel, doar o 

„călăuză spre Hristos” (Gal. 3,24). Dacă Legea Vechiului Testament ar fi 

fost desăvârşită, nu ar mai fi fost nevoie să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu.  

 Spre deosebire de Vechiul Testament, Legea Nouă, dată de 

Domnul Hristos, are un caracter pozitiv şi ne învaţă ce trebuie să facem 

pentru a ne mântui. Ca regulă generală, Mântuitorul a stabilit: „Precum 

voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6,31), însă 

Domnul Hristos a dat şi exemple concrete de fapte bune: să avem credinţă 

(Marcu 5,36; Marcu 9,23; Marcu 11,23), să iertăm (Matei 6,14-15; Matei 

18,21-22), să ne iubim aproapele şi chiar vrăjmaşii (Matei 5,44), să ne 

rugăm (Matei 26,41), să postim (Matei 6,16), să fim milostivi (Luca 6,36), 

să fim smeriţi (Matei 11,29), etc. Unele dintre aceste fapte bune existau şi 

în practica evreilor din Vechiul Testament, însă Domnul Hristos ne învaţă 

şi modul săvârşirii lor. Vom da două exemple în acest sens: „Când vă 
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rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin 

colţurile uliţelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate 

oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când te 

rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care 

este în ascuns, şi Tatăl tău, Care este în ascuns, îţi va răsplăti ţie. Când 

vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor 

vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru 

de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El” (Matei 

6,5-8). „Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, 

ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat 

plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să 

nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi 

Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie” (Matei 6,16-18). 

 Preoţia Vechiului Testament era din seminţia lui Levi, prin 

Aaron, fratele lui Moise. Preoţia Noului Testament este din seminţia 

lui Iuda, prin Însuşi Iisus Hristos. 

 Moise cere lui Dumnezeu să-L vadă şi Îi vede spatele. 

Mântuitorul este Dumnezeu, dar nu este văzut de cei mai mulţi oameni 

din timpul Său ca Dumnezeu şi nici nu este înţeles de ei. 

 Moise moare plâns şi jelit de toţi evreii. Iisus Hristos moare 

răstignit şi batjocorit de iudei, părăsit şi de ucenicii Săi. 

 Mormântul lui Moise nu este cunoscut de nimeni. Mormântul 

Mântuitorului este cunoscut de toată lumea. 

 Moise I-a cerut în Muntele Sinai în mod insistent lui 

Dumnezeu să-i arate slava Sa, dar pentru că în timpul vieţii pământeşti 

oamenii nu o pot vedea, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu Moise a 

fost prezent împreună cu proorocul Ilie şi cu Apostolii Petru, Iacov şi 

Ioan alături de Domnul Hristos pe Muntele Taborului, când Acesta S-a 

schimbat la faţă şi acolo a văzut slava lui Dumnezeu. 

 Toate aceste întâmplări comune vieţii primului şi celui de-al 

doilea legiuitor, ni-l arată pe Moise ca pe un om ce prefigurează pe 

Iisus Hristos şi pregăteşte poporului ales treptele pentru a se putea 

urca la legea iubirii dată de El. 

 Moise, marele conducător al poporului ales, s-a dovedit în întreaga 

sa viaţă a fi un ales al lui Dumnezeu, care nu numai că a acceptat 
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binefacerile lui Dumnezeu revărsate asupra lui, dar a şi răspuns din 

toată inima la apelurile Celui Prea Înalt. Salvarea minunată din apele 

Nilului şi educaţia în palatele regale egiptene dovedesc că Moise a 

fosat ales din pântecele mamei sale pentru misiunea sa înaltă, în care 

avea nevoie de cunoştinţe temeinice şi experienţă în conducere. Faptul 

că puterea pe care o avea ca membru al casei faraonului nu l-a orbit, 

iar el a păstrat nealterată dragostea sa faţă de poporul său şi faţă de 

adevăratul Dumnezeu, ni-l arată pe Moise ca un om de caracter care 

preferă dreptatea şi chiar suferinţa pentru dreptate şi pentru împlinirea 

voii lui Dumnezeu. Uciderea de către Moise a egipteanului care bătea 

un evreu ni-l prezintă pe acesta drept un apărător al poporului său, iar 

fuga în Madian ne dezvăluie curajul şi bărbăţia sa de a înfrunta orice 

pericole şi de a lua viaţa de la început. Spiritul de dreptate dovedit de 

Moise şi aici îl face vrednic de a primi de soţie pe Sefora, una dintre 

fiicele conducătorului şi preotului tribului madianit. Îndrăzneala cu 

care Moise intră la faraon şi îi face cunoscută voia Domnului, îl 

impune definitiv ca vajnic apărător al poporului şi loial slujitor al lui 

Dumnezeu. Anii petrecuţi în fruntea poporului ales ne dezvăluie un 

Moise energic şi un conducător neîntrecut, iar toate minunile călătoriei 

prin pustie şi descoperirile din Sinai ni-l prezintă ca un preferat al lui 

Dumnezeu, foarte apropiat de Acesta. Dispariţia lui Moise fără urmă 

la moartea sa, apoi apariţia lângă Domnul Hristos pe Tabor sunt o 

dovadă că toţi cei ce se aseamănă cu marele profet, care cred în 

Dumnezeu şi împlinesc poruncile Lui, deşi mor cu trupul, rămân vii în 

veci. 

 Moise a fost un strălucit exemplu pentru conaţionalii săi şi 

rămâne un permanent model şi pentru creştini. A răzbit triumfal în 

istorie, trăgând după sine o epocă întreagă. Statura sa se impune peste 

timp, ca slujitor al lui Dumnezeu şi al poporului său, predecesor al lui 

Iisus Hristos, care a oferit cadrul pregătirii poporului ales pentru a fi 

vrednic de a-L primi pe Mesia, „pentru că Legea prin Moise s-a dat, 

dar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos” (Ioan 1,17). „Moise a 

fost credincios în toată casa Domnului, ca o slugă, spre mărturia celor 

ce erau să fie descoperite în viitor” (Evrei 3,5), „căci sfârşitul legii este 

Hristos, spre îndreptăţire fiecăruia care crede” (Rom. 10,4). 
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Criza României de astăzi este  

materială sau spirituală?
76

 

În urma evenimentelor din decembrie 1989, societatea românească 

se găseşte într-un proces amplu de transformări profunde, încercând să 

treacă de la o economie socialistă, controlată în întregime de aparatul de 

stat totalitarist, la o economie de piaţă capitalistă descentralizată şi liberă, în 

care accentul cade pe proprietatea privată şi pe micii întreprinzători. 

Tranziţia se dovedeşte însă un proces deosebit de dificil, pentru că 

schimbarea modului de gândire a unui popor întreg este foarte grea şi de 

lungă durată, cerând sacrificii şi multă răbdare. Anumite profesii, care erau 

bănoase şi foarte căutate în vechiul regim, au ajuns să nu mai fie rentabile 

în contextul actual, pe când alte meserii care nu erau deloc profitabile în 

socialism, sunt acum o adevărată mină de aur. De asemenea unele ramuri 

neprofitabile ale economiei, precum şi anumite combinate gigant, care s-au 

dovedit adevărate „găuri negre” ale societăţii socialiste, dacă nu sunt 

închise sau reprofilate (în funcţie de cerere şi ofertă), continuă să fie o 

povară pentru fragila societate capitalistă românească. Oamenii care 

muncesc într-o ramură mai puţin rentabilă a economiei, sau într-o 

întreprindere falimentară, trebuie ajutaţi de către autorităţi să-şi găsească alt 

loc de muncă. Acest fapt necesită însă o dublă implicare, pe de o parte, 

societatea trebuie să creeze locuri de muncă, oferind o alternativă celor 

rămaşi pe drumuri, iar pe de altă parte, cei rămaşi fără o pâine, să dorească 

să se recalifice. Ei trebuie să înţeleagă că meseriile lor nu mai sunt rentabile 

nici pentru ei, nici pentru societate, iar în consecinţă sunt siliţi să-şi caute 

alte meserii şi alte locuri de muncă, ceea ce nu reprezintă nici o ruşine. 

De când s-a instaurat regimul democratic la Bucureşti, marea 

majoritate a populaţiei din ţara noastră cunoaşte realizările materiale 

din Occident şi nivelul ridicat de trai de acolo. Foarte mulţi români 

visează o îmbogăţire rapidă, tinzând să ajungă prin aceasta la nivelul 

economic al cetăţenilor din vestul continentului sau din America, 
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neţinând cont de faptul că acest lucru este aproape imposibil de 

realizat la noi prin muncă cinstită, în contextul actual.  

Occidentul nu a avut războaie devastatoare cum am avut noi, 

în care bieţii ţărani atacaţi de turci sau tătari îşi părăseau tot ce aveau 

dând foc gospodăriilor, incendiind holdele, pentru ca vrăjmaşii să nu 

aibă cu ce se hrăni, şi otrăvind fântânile, pentru ca oştile străine să 

moară după ce beau apă din ele. 

Să nu uităm că cele mai multe ţări vestice au avut colonii. În 

vreme ce occidentalii exploatau fără milă unele popoare din diverse 

colţuri ale lumii, noi înşine eram exploataţi. Bogăţiile noastre 

materiale au fost râvnite şi jecmănite de mulţi. Deci în vreme ce 

occidentalii aduceau de afară tezaure întregi în ţările lor, din ţara 

noastră era dus şi puţinul pe care îl aveam. 

Occidentalii de la feudalism încoace trăiesc tot în capitalism şi 

au o experienţă îndelungată a acestuia, de aceea noi nu ne putem 

compara cu ei din acest punct de vedere.  

Decalajul economic dintre ţările lumii a crescut în mod 

alarmant după cel de-al doilea război mondial. În timp ce economia 

ţărilor vestice s-a refăcut după război şi a cunoscut un avânt fără 

precedent, economia ţării noastre a fost modelată după sistemul 

sovietic. Importurile au fost reduse în mod drastic, iar în lipsa 

concurenţei, produsele interne de o calitate îndoielnică de cele mai 

multe ori, îşi găseau totuşi cumpărători la noi, pentru că altă 

alternativă nu aveam. Din aceste motive nu putem compara nivelul 

nostru de trai cu cel al occidentalilor şi dacă vrem să fim ca şi ei, mai 

trebuie să aşteptăm o vreme. 

Pe lângă problemele deja amintite, societatea românească de 

astăzi suferă de mai multe „boli”, dintre care vom aminti: corupţia, 

sărăcia, şomajul, prostituţia, şi cea mai grea dintre toate: exodul 

tinerilor către ţările vestice. 

Datorită faptului că mulţi tineri nu îşi găsesc un loc de muncă 

în ţară, sunt siliţi să se refugieze în ţările mai bogate din Apus. De 

asemenea cei mai dotaţi tineri din punct de vedere intelectual, mândria 

ţării, bogăţia noastră nepreţuită şi cel mai mare potenţial al României, 

sunt atraşi spre Occident de o leafă mai mare şi de un trai mai decent. 
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Am ajuns să asistăm în zilele noastre la un adevărat exod de materie 

cenuşie către Occident. 

Este tragic şi dureros procesul care are loc astăzi în lume. 

Ţările bogate de pe mapamond îi momesc pe cei mai inteligenţi tineri, 

îi iau gata pregătiţi, fără a mai investi vreun ban în formarea lor 

profesională. Noi nu exportăm creiere, ci le oferim gratuit 

Occidentului, ba îi mai şi fericim pe cei care reuşesc să plece. 

Am ajuns să livrăm ţărilor apusene oameni cu înaltă calificare 

şi cu o pregătire profesională de excepţie, pentru că şcoala românească 

este renumită şi apreciată pe plan mondial. Nu ne permitem să facem 

opere de caritate faţă de Occident. Trebuie să găsim soluţii, pentru ca 

cei mai buni tineri ai noştri să nu mai plece peste hotare. Nu-i putem 

obliga să rămână aici, anulându-le libertatea, această atitudine ar fi 

antisocială şi nu ar respecta libertatea omului, dar trebuie să-i 

stimulăm să rămână acasă. 

Cei care vor să emigreze, primesc o notă în funcţie de vârsta 

lor. Cu cât vârsta este mai mare, cu atât nota este mai mică, iar după 

49 de ani, nota reprezintă 0 puncte. Străinii nu socotesc o investiţie sau 

un câştig o persoană peste 45 de ani care emigrează, căci aceasta nu 

mai este foarte tânără pentru a munci o vreme îndelungată, ci va 

ajunge într-un timp relativ scurt să fie întreţinută de societate, deci va 

fi o povară pentru ei. 

Familiile occidentale, fie ele vest europene sau nord 

americane, au doar câte un copil sau doi şi de multe ori nu au nici un 

urmaş. În consecinţă, populaţia ţărilor lor îmbătrâneşte şi ei au nevoie 

de forţă de muncă tânără, pentru a duce societatea înainte, pe care noi 

le-o furnizăm gratuit. Şi noi suferim de aceeaşi boală ca şi popoarele 

occidentale: îmbătrânirea populaţiei; noi însă suferim de una şi mai 

gravă: exodul către Occident a generaţiei tinere, care este 

medicamentul tămăduitor al societăţilor apusene. 

Datorită gradului sporit de sărăcie de la noi şi a nenumăratelor 

avorturi, natalitatea a scăzut în mod dramatic în România ultimilor ani. 

Dintre tinerii pe care-i mai avem, un mare număr se refugiază în 

Occident. Atunci noi cu cine mai rămânem aici? Cu puţinii copii 

născuţi după 1989, cu un mic număr de tineri, socotiţi drept generaţie 
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de sacrificiu, şi cu bătrânii. În această formaţie vom putea oare duce 

societatea românească înainte? 

Dacă Dumnezeu a vrut să ne naştem în România, să fim 

conştienţi că aici ne este locul şi Dumnezeu are un plan cu fiecare 

dintre noi. Dacă cineva vrea să emigreze, cu siguranţă nu o face pentru 

că vrea să se îmbogăţească din punct de vedere spiritual în altă parte, 

ci vrea un trai material mai bun, pentru că o spiritualitate bogată ca a 

noastră nu au multe popoare în lume. Mântuitorul Hristos a spus: „Ce-

i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va 

pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Mat. 

16,26). Asemenea trupului şi sufletul trebuie hrănit şi îngrijit, ori un 

trai mai îmbelşugat ne face să uităm de cele mai multe ori de 

Dumnezeu şi de viaţa spirituală. Oricât ar fi de îndelungată viaţa 

noastră, într-o zi se va încheia, iar ceea ce vom lua cu noi la judecata 

lui Dumnezeu nu vor fi realizările noastre materiale, ci cele spirituale. 

Dacă nu avem o înţelegere duhovnicească a vieţii, bunurile materiale 

nu ne ajută să mergem spre rai, ci ne împiedică în drumul nostru către 

acesta. Singurele bunuri materiale pe care le vom avea în împărăţia lui 

Dumnezeu, sunt cele pe care le-am făcut milostenie în această viaţă şi 

le vom regăsi spiritualizate în rai.  

Dacă sunt unii care emigrează, avem o mare rugăminte către 

ei, să nu ne blameze ţara, cum o fac 90 % dintre cei care pleacă. Cei ce 

îşi părăsesc ţara, dacă o iubesc cu adevărat şi vor să o ajute, să nu o 

vorbească de rău, ci de bine, pentru că aşa cum vorbeşti de bine o 

persoană pe care vrei să o ajuţi şi nu de rău, tot aşa se procedează şi în 

cazul unei ţări sau a unui popor care au nevoie de ajutor. 

Noi, românii, ne tot plângem că suntem săraci din punct de 

vedere material. Ne considerăm nişte pedepsiţi sau uitaţi de Dumnezeu 

pentru soarta noastră. Să fim conştienţi însă că există ţări şi popoare 

mult mai sărace decât noi pe faţa pământului. În perspectiva unei 

gândiri pur materialiste, îi admirăm şi îi fericim pe cei ce au bogăţii, 

chiar dacă sunt departe de Dumnezeu şi de căile Lui. Această 

perspectivă sau acest mod de gândire este însă total greşit. Sfântul 

Maxim Mărturisitorul ne descoperă de ce unii oameni sunt bogaţi în 

această viaţă, deşi nu stau în ascultare de Dumnezeu. Domnul îi 
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cunoaşte pe cei slabi dintre noi şi pentru a nu-i lăsa să cadă în păcate 

grele, le dă şi bani şi slavă pentru a-i stimula. Dacă nu ar avea o 

situaţie materială bună, aceşti oameni ar putea fi hoţi, criminali, sau 

din cauza deznădejdii ar putea chiar să se sinucidă. De aceea 

Dumnezeu le dă averi unor astfel de oameni, pentru a-i ţine, pe cât 

este posibil, departe de păcat.   

Dacă nici un fir de păr din capul nostru nu cade fără ştirea şi 

voia lui Dumnezeu (Luca 21,18), să fim conştienţi că viaţa noastră 

nu este lăsată la voia întâmplării de către Creator, iar noi nu suntem 

abandonaţi în lume la voia întâmplării. Domnul Hristos ne-a învăţat 

în rugăciunea „Tatăl nostru” să-i spunem lui Dumnezeu: „Facă-se 

voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ” (Luca 11,2). Să nu ne 

grăbim să acţionăm în viaţă după cum credem noi, având deplină 

încredere în judecata noastră, pentru că putem greşi de foarte multe 

ori. De câte ori avem de luat o decizie importantă, să ne rugăm lui 

Dumnezeu şi cu siguranţă El ne va descoperi care este voia Lui în 

legătură cu problema noastră. Să ne abandonăm în voia lui 

Dumnezeu şi atunci cu siguranţă nu vom greşi. 

Să ne străduim din răsputeri să dobândim o înţelegere 

duhovnicească a vieţii şi a întâmplărilor din ea, încercând să privim 

viaţa cu ochii spirituali, nu numai cu cei fizici, care ne limitează la 

universul material. Viaţa aceasta am primit-o de la Dumnezeu şi este 

un mare dar, depinde însă cum ne-o trăim. Viaţa pământească este 

doar anticamera vieţii viitoare, care va fi veşnică. În funcţie de cum 

trăim acum, ne pregătim loc în veşnicie, de aceea să privim viaţa 

aceasta în perspectiva eternităţii. Toate încercările prin care trecem 

sunt examene pe care le trimite sau le îngăduie Dumnezeu, pentru a 

vedea unde ne este locul în viaţa de veci. Dacă nu depăşim o 

încercare, ea va veni din nou sub aceeaşi formă sau sub o alta. Dacă 

trecem cu bine de ea, dovedim că ne aflăm pe drumul ascendent către 

împărăţia lui Dumnezeu şi vor veni asupra noastră alte încercări, 

pentru că fiecare încercare depăşită, înseamnă o treaptă urcată spre 

împărăţia lui Dumnezeu, căci „strâmtă este poarta şi îngustă este calea 

care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o află” (Mat. 7,14). Dacă nu 

am fi încercaţi în viaţă, nu ne-am putea dovedi credinţa în Dumnezeu, 
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dar atitudinea noastră în necazuri demonstrează fără drept de tăgadă 

dacă urmăm sau nu calea spre împărăţia lui Dumnezeu. 

Suferinţele sau încercările poporului nostru nu se datorează 

însă numai pedagogiei lui Dumnezeu, care pentru a-l ţine aproape de 

El, „ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe 

feciorul care îi este drag” (Pilde 3,12), ci poporul nostru îşi atrage 

singur anumite pedepse asupra lui, datorită păcatelor care îl 

caracterizează, cum ar fi: avorturile, corupţia, desfrâul, prostituţia, 

împuşcarea conducătorului ţării în zi de Crăciun şi altele. 

Mulţi pot spune că şi apusenii au astfel de păcate, dar pentru 

aceea o duc bine din punct de vedere material. Da, aşa este, dar 

occidentalii nu au primit de la Dumnezeu cât am primit noi, de acea 

Dumnezeu nu aşteaptă de la ei cât aşteaptă de la noi. Alta este 

spiritualitatea Bisericii Ortodoxe faţă de spiritualitatea celorlalte 

confesiuni creştine şi altceva aşteaptă Dumnezeu de la un popor ortodox, 

în raport cu alte popoare creştine sau necreştine, dar cu totul alta va fi însă 

şi răsplata divină dacă împlinim tot ceea ce Dumnezeu ne cere. Apusenii 

sunt poate bogaţii despre care Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că au 

avuţii, pentru a nu se îndepărta şi mai mult de Dumnezeu, cum ar face-o 

dacă ar fi lipsiţi din punct de vedere material. 

Criza cea mare a României este de ordin spiritual şi nu 

material. Să îndepărtăm păcatele din viaţa noastră şi cu siguranţă se va 

schimba întreaga noastră viaţă. Dacă însă aflăm rezolvarea 

problemelor noastre materiale, soluţionăm oare prin aceasta 

problemele spirituale cu care ne confruntăm? Cu siguranţă nu. 

Să căutăm soluţii spirituale la criza noastră şi vor înceta şi 

problemele materiale. Dacă vrem o rezolvare favorabilă a crizei prin 

care trecem ca popor, să nu uităm de Dumnezeu şi de obligaţiile 

noastre spirituale. Să căutăm soluţii creştineşti la problemele noastre, 

pentru că noi suntem creştini. Să nu uităm niciodată că mult mai 

important este să câştigăm împărăţia lui Dumnezeu cea veşnică, decât 

un trai îmbelşugat pe acest pământ, care ne îndepărtează de împărăţia 

cerurilor, căci aşa cum a afirmat Mântuitorul Hristos: „mai lesne îi 

este cămilei să treacă prin urechile acului, decât bogatului să intre în 

împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 10,25). 
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Iisus Hristos, Dumnezeu şi om într-un ipostas
77

 

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan afirmă că „Dumnezeu este 

iubire” (I Ioan 4,8). Din prea plinul iubirii Sale, Dumnezeu a hotărât 

să aducă în existenţă anumite creaturi în afară de Sine, pentru a le 

împărtăşi din iubirea Sa şi pentru ca acestea să se bucure de iubirea 

dumnezeiască. Astfel „lumea este creată ca să se bucure şi ea de 

existenţă prin împărtăşirea de Dumnezeu. Dumnezeu se bucură şi El 

de lumea pe care o creează din nimic. Bucuria aceasta nu-i este 

necesară Lui, dar în nemărginirea bunătăţii Sale, binevoieşte să se 

bucure şi alte fiinţe de existenţă şi să se bucure şi El de bucuria lor şi 

aceasta Îl face să le-o dăruiască”
78

. 

Cea mai complexă fiinţă din univers este omul, pe care 

Dumnezeu l-a creat compus din suflet spiritual şi trup material „ca inel 

de legătură al lumii spirituale cu cea materială, ca recapitulare şi 

epilog al tuturor creaturilor”
79

, ca o adevărată sinteză a creaţiei întregi. 

Dar de ce omul a fost creat compus? Din dorinţa lui Dumnezeu de a se 

uni cu omul, iar prin intermediul acestuia, cu creatura întreagă, a cărei 

sinteză este omul şi să recapituleze astfel în Iisus Hristos cele cereşti şi 

cele pământeşti. „Înainte de a hotărî creaţia, fie a îngerilor, fie a 

oamenilor, fie a oricărei alte creaturi, Dumnezeu a prehotărât în sfatul 

Lui cel veşnic întruparea Fiului Său”
80

. „Adânca raţiune a întrupării nu 

pleacă de la om ci de la Dumnezeu, din dorinţa de a deveni Om şi de a 

face din firea umană o teofanie, locul iubit al prezenţei Sale”
81

. Omul 

nu ar fi putut avea niciodată o astfel de iniţiativă, pentru că nu era 

în stare să gândească aşa ceva. Mai mult decât în întrupare „nu se 
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poate coborî Dumnezeu la om, mai mult nu poate fi ridicată 

umanitatea la Dumnezeu”
82

. 

După ce a fost creat omul, coroana creaţiei divine, Dumnezeu l-a 

aşezat în rai şi i-a dat o poruncă simplă, să nu mănânce din roadele unui 

pom. Protopărinţii Adam şi Eva s-au dovedit însă foarte slabi, pentru că au 

preferat să asculte de diavol, iar nu de Dumnezeu şi la îndemnul şarpelui au 

mâncat din rodul pomului oprit. În această situaţie Dumnezeu i-a alungat pe 

protopărinţi din rai, zicând şarpelui: „Duşmănie voi pune între tine şi între 

femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei 

înţepa călcâiul” (Fac. 3,15). Aceste cuvinte ale lui Dumnezeu arată că din 

urmaşii Evei (din sămânţa ei) se va naşte Mântuitorul lumii, care va zdrobi 

puterea diavolului. Ce observăm aici, este faptul că iniţiativa izbăvirii lui 

Adam şi a Evei, precum şi a urmaşilor lor din robia diavolului, aparţine lui 

Dumnezeu, iar nu omului. 

Foarte multă lume este tentată să creadă că Fiul lui Dumnezeu 

S-a întrupat numai din cauza căderii omului. „Dacă întruparea ar fi 

fost determinată de căderea în păcat, atunci Satana, răul, ar fi 

condiţionat-o”
83

. Nu este aşa. „Hristos nu este o întâmplare, un 

accident în istorie. Întruparea Fiului lui Dumnezeu nu constituie o 

simplă consecinţă a biruinţei diavolului asupra omului. Hristos nu este 

efectul unei lucrări a Satanei. Unirea naturii divine şi umane s-a făcut 

pentru că ea constituie sfatul cel mai înainte de veci al lui Dumnezeu. 

Modul în care s-a realizat în fapt această mare taină s-a schimbat, 

faptul însă a rămas acelaşi”
84

. „Iubirea lui Dumnezeu tinde spre ultima 

treaptă a comuniunii; cu sau fără cădere, Dumnezeu a creat lumea 

pentru ca aici El să devină om şi pentru ca omul să devină dumnezeu 

prin har, participând la condiţiile de existenţă dumnezeiască”
85

. Omul 

a căzut în păcat şi singur nu se putea mântui, pentru că mântuirea este 

un lucru cu neputinţă la om şi deci, dacă este cu neputinţă, Dumnezeu 
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Însuşi o face, „pentru că cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă 

la Dumnezeu” (Luca 18,27). Întruparea Fiului lui Dumnezeu a avut astfel 

un scop dublu: unirea lui Dumnezeu cu creatura şi mântuirea omului. 

Ce este de fapt mântuirea sau restaurarea? „Restaurarea 

înseamnă revenirea omului, căzut prin păcat, la starea dinaintea 

căderii, de unde procesul desăvârşirii se continuă, aşa cum Adam îl 

continua dacă nu ar fi căzut în păcat”
86

. 

Omul singur nu se putea mântui, nu se putea elibera de păcat, 

de aceea a fost nevoie de intervenţia lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar 

prin păcat omul se pervertise în sine, deci pentru a fi mântuit, trebuia 

schimbat lăuntric, trebuia restaurat din interior, nu era eficientă o 

intervenţie exterioară, străină omului, care nu îl transforma lăuntric. 

De aceea Dumnezeu găseşte cel mai potrivit mod al mântuirii, 

întruparea Fiului Său dintr-o Fecioară, deoarece „pentru mântuire 

trebuia un om în care firea omenească să-şi aibă din nou un început 

curat, aşa cum l-a avut prima dată”
87

, şi trebuia ca acest om să fie şi 

Dumnezeu, pentru a avea puterea de a mântui pe om, iar Dumnezeu 

având fire omenească, îl mântuia pe om din lăuntru. 

Dumnezeu nu a forţat-o pe Fecioara Maria să accepte 

zămislirea Fiului Său, ci i-a transmis la bunavestire prin arhanghelul 

Gavriil că este vrednică de aceasta şi a invitat-o să conlucreze cu El. 

Prin acceptul Mariei adresat arhanghelului: „Iată roaba Domnului, fie 

mie după cuvântul tău” (Luca 1,38), noi toţi, întregul neam omenesc, 

ne-am dat acordul la întruparea Fiului lui Dumnezeu, fiind tainic 

cuprinşi în voinţa Sfintei Fecioare Maria. Cuvintele Preacuratei: „Iată 

roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” exprimă dorinţa de 

mântuire a lumii întregi la chemarea lui Dumnezeu la această 

mântuire. Dumnezeu nu putea să-l mântuiască pe om din exterior, să-l 

forţeze la aceasta, ci era nevoie de conlucrarea omului. Astfel 
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„întruparea nu a fost numai lucrarea lui Dumnezeu, ci şi lucrarea 

voinţei şi a credinţei Fecioarei Maria”
88

. 

Sunt unii care pretind că Maica Domnului nu este Născătoare 

de Dumnezeu. Aceşti oameni raţionează că Sfânta Fecioară Maria a 

născut pe Iisus Hristos ca om, iar nu ca Dumnezeu. De vreme ce Fiul 

lui Dumnezeu s-a născut ca Dumnezeu din veci din Tatăl, iar ca om s-

a născut la plinirea vremii din Fecioara Maria, Maica Domnului nu 

poate fi numită Născătoare de Dumnezeu. Ţinând cont şi de faptul că 

omul nu-L poate naşte pe Dumnezeu, în nici un caz Sfânta Fecioară nu 

este şi nu poate fi numită Născătoare de Dumnezeu. 

Sfânta Fecioară Maria nu a născut firea omenească sau natura 

umană a lui Iisus Hristos. Natura nu are existenţă proprie, ci apare 

întotdeauna personalizată. Aşadar natura nu există decât prin persoane şi 

fiecare persoană îşi posedă natura pe deplin. Fiecare dintre persoanele 

Sfintei Treimi deţine deplinătatea naturii dumnezeieşti, aşa cum fiecare 

persoană umană posedă plinătatea naturii umane. Natura este aceeaşi la toţi 

oamenii, însă persoanele sunt nenumărate, fiecare dintre ele fiind unică şi 

de neînlocuit. Sfânta Fecioară a născut deci persoana lui Iisus Hristos, care 

cuprinde cele două firi: dumnezeiască şi omenească, iar nu firea Lui 

omenească, astfel încât pe drept cuvânt este şi poate fi numită Născătoare 

de Dumnezeu. La întrupare, Fiul lui Dumnezeu şi-a asumat în persoana 

Lui, alături de firea dumnezeiască, natura omenească luată din Sfânta 

Fecioară, iar El se naşte din Preacurata ca persoană, iar nu ca natură, pentru 

că întotdeauna natura este concretizată în ipostas. 

„Întruparea Fiului lui Dumnezeu s-a făcut după oameni, pentru 

că s-a petrecut omeneşte, prin legea zămislirii şi dezvoltării în pântece 

femeiesc, şi s-a făcut mai presus de oameni, fiindcă s-a petrecut 

dumnezeieşte, fără bărbat”
89

. „Iisus Hristos este cu adevărat om, 

pentru că s-a născut din femeie, dar este mai presus de om, pentru că 

s-a născut din Fecioară. Este asemenea oamenilor pentru timpul 

petrecut în pântece şi pentru că s-a supus legilor sarcinii, dar este mai 
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presus de oameni, pentru că s-a născut din Fecioară. Este din fiinţa 

oamenilor, pentru că trupul lui este din sângele Fecioarei, dar cu toate 

acestea nu s-a subordonat firii umane când S-a făcut om, ci a rămas cu 

totul necuprins, iar întruparea Sa a arătat-o ca fiind mai necuprinsă 

decât orice taină”
90

. 

Fiul lui Dumnezeu în taina întrupării a luat firea omenească 

întreagă, precum s-a spus: „întru care locuieşte, trupeşte, toată 

plinătatea dumnezeirii” (Col. 2, 9), pentru că a luat pentru noi toate ale 

noastre, afară de păcat. Dumnezeu Cel întrupat nu a fost străin de 

nimic dintr-ale noastre, decât de păcat, care de altfel nu aparţine firii. 

„Fiul lui Dumnezeu s-a făcut asemenea nouă în mod neschimbat şi 

neconfundat şi a rămas în cele naturale ale noastre mai presus de fire, 

şi în cele ale fiinţei noastre mai presus de fiinţă, primind prin 

zămislirea cea negrăită toate ale firii împreună cu firea, neavând nici 

un atribut omenesc, afirmat prin raţiunea naturală, care să nu fie şi 

dumnezeiesc. Şi-a asumat întreaga fiinţă a omului, dar nu-L despărţim 

de dumnezeire, căci nu este numai om, dar nu este nici numai mai 

presus de fiinţă, întrucât este şi om”
91

.  

Fiul lui Dumnezeu făcându-Se om ca noi, are neschimbată 

existenţa ca Dumnezeu, căci înomenindu-Se, a rămas Dumnezeu. „Şi 

ce este mai minunat decât aceasta, este faptul că fiind Dumnezeu prin 

fire şi binevoind să Se facă şi om prin fire, nu a schimbat hotarele nici 

unei firi prin cealaltă, ci fiind întreg Dumnezeu, a rămas şi întreg om. 

Faptul că era Dumnezeu nu L-a împiedicat de a Se face om, nici faptul 

că S-a făcut om nu I-a micşorat existenţa Sa ca Dumnezeu, ci S-a 

păstrat Unul şi Acelaşi prin amândouă, fiind amândouă cu adevărat în 

chip natural”
92

. 

Naşterea în dureri este o urmare a neascultării protopărinţilor 

în rai. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a ascultat de Tatăl şi a venit în 

lume ca să o mântuiască, naşterea dureroasă a fost biruită la întruparea 

Fiului lui Dumnezeu. 
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„Iisus Hristos a ostenit, a flămânzit, a însetat, S-a înfricoşat de 

moarte, a lăcrimat după legea trupului. Acestea arată că S-a făcut om 

deplin, cu pătimirile lui şi sunt dovada şi semnul coborârii la robi şi la 

cei împreună-robi, căci a rămas Stăpân prin fire şi s-a făcut rob, pentru 

noi cei prin fire robi, lucrând ca un Stăpân în cele ale robului, adică 

dumnezeieşte cele trupeşti. A arătat în cele trupeşti puterea 

nepătimitoare şi prin fire stăpânitoare, care a desfiinţat prin patimă 

stricăciunea şi a procurat prin moarte viaţa nestricăcioasă, şi săvârşind 

ca un rob cele ale Stăpânului, adică trupeşte cele dumnezeieşti, a făcut 

arătată chenoza cea negrăită care a îndumnezeit prin trup pătimitor tot 

neamul omenesc devenit pământ prin stricăciune. Cuvântul fiind 

Dumnezeu a lucrat cele dumnezeieşti în trup, dar a avut manifestările 

noastre mai presus de noi, ca naşterea din Fecioară, lipsa de păcat, 

grăirea cu puterea lui Dumnezeu, umblarea pe apă şi cele asemenea. 

Prin trupul pătimitor din fire a făcut arătată puterea suprainfinită, căci 

lucra în chip unitar, şi prin fiecare din cele făcute de El manifesta 

deodată cu puterea dumnezeirii Sale, în chip nedespărţit, lucrarea 

trupului propriu. Nu lucra separat prin nici una din cele două firi, căci 

nu se putea separa ca ipostas unificator de nici una, ci adeverea prin 

fiecare pe cealaltă. Prin firea omenească făcea vădită pe cea 

dumnezeiască, deşi nu era nici un gol în firea omenească prin care să 

răzbească la vedere descoperită cea dumnezeiască. Iisus Hristos nu 

săvârşea cele dumnezeieşti ca Dumnezeu, pentru că le săvârşea prin 

trup şi nu numai cu dumnezeirea, însă erau dumnezeieşti. Nici cele 

omeneşti nu le lucra ca om, căci le săvârşea când voia cu putere 

dumnezeiască, dând timp trupului să lucreze ale lui, dar erau totuşi 

omeneşti. Nu săvârşea cele dumnezeieşti ca Dumnezeu, fiindcă era şi 

om, dar nici cele omeneşti ca om, căci era şi Dumnezeu. Firile 

(dumnezeiască şi omenească) erau unite în mod desăvârşit şi aşa au 

fost săvârşite cele raportate la acestea, şi se întrepătrund datorită 

perfectei lor uniri. Cum nu făcea faptele dumnezeieşti ca Dumnezeu o 

arată umblarea în mod trupesc cu picioarele pe apă. Este în puterea lui 

Dumnezeu să întărească apa, dar nu este propriu lui Dumnezeu să 

umble cu picioare omeneşti, nici nu este caracteristic lui Dumnezeu să 

aibă trup cu picioare şi oase. Este în puterea lui Dumnezeu să facă 
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Fecioara să ia în pântece, dar nu este propriu lui Dumnezeu să ia forma 

persoanei umane şi celelalte membre omeneşti. Hristos nu a săvârşit cele ale 

omului ca un om. Era om născut din Fecioară, dar aceasta nu s-a întâmplat 

cum se întâmplă omului, căci ce om se naşte din Fecioară? De asemenea, să 

umble cu picioarele este propriu omului, însă să umble pe apă nu este 

caracteristică omenească, fiindcă ce om a făcut aceasta? Domnul Hristos 

lucra mai presus de om cele omeneşti şi schimba prin paşii Săi firea 

elementelor, fără schimbare, căci umbla cu adevărat cu picioarele uscate, ce 

aveau un volum corporal şi o greutate materială, pe apa fluidă şi nestatornică, 

trecând pe mare ca pe uscat şi arătând prin această umblare, deodată cu 

puterea dumnezeirii Sale şi nedespărţită de ea, lucrarea naturală a trupului, 

căci mişcarea aceasta de trecere aparţinea prin fire trupului şi nu dumnezeirii 

suprainfinite şi suprafiinţiale, unită cu El după ipostas. Iisus Hristos a lucrat 

numai ca Dumnezeu, când nefiind de faţă a vindecat sluga sutaşului şi a 

alungat demonul care o stăpânea pe fiica femeii cananeence; şi numai ca om, 

deşi era Dumnezeu, când mânca şi se întrista. Săvârşea minunile cu ambele 

firi dând lumină ochilor orbilor prin ungerea cu tină şi oprind curgerea 

sângelui de la femeia cea bolnavă prin atingere. Mântuitorul nu lucra prin 

nici una din cele două firi al căror ipostas era în mod separat de cealaltă, ci 

mai degrabă adeverind prin fiecare pe cealaltă, căci fiind amândouă cu 

adevărat, ca Dumnezeu mişca propria Sa omenitate, iar ca om manifesta 

propria Sa dumnezeire. Astfel pătimea dumnezeieşte, căci pătimea de 

bunăvoie, odată ce nu era simplu om, şi săvârşea minuni omeneşte, căci le 

săvârşea prin trup, pentru că nu era numai Dumnezeu”
93

.  

Sfântul Iacov a afirmat că „păcatul odată săvârşit aduce 

moarte” (Iacov 1,15), pentru că „plata păcatului este moartea” 

(Romani 6,23). Întrucât Domnul Hristos s-a născut fără păcat 

strămoşesc şi nu a avut nici păcate personale, de vreme ce i-a întrebat 

pe evrei: „Cine dintre voi Mă vădeşte de păcat?” (Ioan 8,46), iar 

Sfântul Petru a mărturisit că Domnul Hristos „nu a săvârşit nici un 

păcat” (I Petru 2,22), Mântuitorul nu era dator să moară. Cu toate 

acestea, Domnul Hristos a pătimit şi a murit cu trupul pe cruce. El însă 
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„nu a murit moartea Sa, nu a suferit moartea ca pe o osândă în sine, ci 

aşa cum a luat asupra Sa păcatul altora, aşa a luat şi moartea altora. 

Dar El nu ar fi putut lua nici păcatul, nici moartea altora, dacă ar fi 

avut de purtat păcatul Său şi de suferit moartea Sa”
94

. La moartea 

trupului Domnului Hristos pe cruce sufletul Lui a coborât la iad, dar 

pentru că nu avea nici un păcat, a fost lăsat singur „între cei morţi 

slobod” (Ps. 87, 4). Hristos a zdrobit porţile iadului şi a scos de acolo 

sufletele tuturor drepţilor Vechiului Testament, cu care a intrat în rai. 

Astfel Mântuitorul „nu a fost victima morţii, ci S-a supus acesteia prin 

iconomie, pentru a distruge pe diavol acolo unde acesta era mai 

puternic - în moarte”
95

, pentru „ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce 

are stăpânirea morţii, adică pe diavol” (Evrei 2,14).  

Cu toate că demonii recunoşteau dumnezeirea lui Iisus, aşa 

cum vedem că s-a întâmplat la întâlnirea Lui cu cei doi demonizaţi din 

ţinutul Gadarenilor, unde demonii din cei doi posedaţi I-au spus: „Ce 

ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu?” (Matei 8,29), după moartea 

Mântuitorului pe cruce El nu cu firea Sa cea dumnezeiască a biruit pe 

Satana, ci cu firea omenească.  

Dacă Iisus Hristos S-ar fi „născut ca orice om, ar fi murit ca 

orice om, fără să poată învia nici El şi fără să poată învia nici oamenii 

a căror fire a asumat-o. De vreme ce S-ar fi născut cu păcatul 

strămoşesc, ar fi fost dator să moară, iar crucea Lui nu ar fi fost 

mântuitoare, pentru că nu ar fi acceptat moartea de bunăvoie pentru 

ceilalţi oameni, ca să o poată birui, ci ar fi suportat-o fără voie, pentru 

vina Lui, ca o lege căreia i-ar fi fost şi El supus”
96

. „Învingând 

stricăciunea naşterii, El a învins însă şi sfârşitul stricăciunii prin 

moarte”
97

. „Numai prin zămislirea şi naşterea Sa ca om din Fecioară, 

Fiul lui Dumnezeu a dat putere spiritului Său uman de a birui moartea 
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cu trupul. Aşadar între zămislirea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară şi 

învierea Sa din morţi există o strânsă legătură”
98

. 

Prin învierea din morţi, sufletul Mântuitorului s-a unit pe veci cu 

trupul, înduhovnicindu-l. Astfel trupul Domnului a dobândit calităţi pe care 

nu le au trupurile umane în viaţă, pentru că putea intra prin uşile încuiate 

(Ioan 20,19) şi se putea face nevăzut (Luca 24, 31). Cu toate acestea însă, 

trupul Mântuitorului purta semnele cuielor, pentru că Iisus i-a zis lui Toma: 

„Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în 

coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios” (Ioan 20,27). Pentru a-i 

încredinţa pe Apostoli de învierea Lui, Domnul Hristos li s-a arătat, căci „pe 

când vorbeau ei, Iisus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă. Iar ei, 

înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh. Şi Iisus le-a zis: 

De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima 

voastră? Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-

Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că 

am. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale. Iar ei încă 

necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de 

mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi 

luând, a mâncat înaintea lor” (Luca 24, 36-43). Mântuitorul înviat s-a arătat 

nu numai Apostolilor, ci odată chiar la „peste cinci sute de fraţi” (I Cor. 

15,6), pentru a le dovedi că El a înviat cu trupul, iar după patruzeci de zile de 

la înviere s-a înălţat cu trupul la cer şi şade de-a dreapta Tatălui.  

Unii teologi afirmă că firea omenească a Domnului Hristos a 

fost îndumnezeită în momentul înălţării Sale cu trupul la cer. Prin 

învierea Mântuitorului cu trupul din morţi firea Lui umană (trupul şi 

sufletul), asumată în persoana Fiului lui Dumnezeu la zămislirea în 

sânul preacurat al Sfintei Fecioare Maria, a fost îndumnezeită. Acest 

fapt nu s-a putut realiza mai devreme. Aceasta o constatăm la 

rugăciunea Domnului Hristos din grădina Ghetsimani, când Acestuia, 

ca om, Îi era frică de moarte, „iar un înger din cer I s-a arătat şi-L 

întărea. Şi fiind în luptă cu moartea, cu mai mare stăruinţă Se ruga. Şi 

sudoarea Lui s-a făcut ca nişte picături de sânge ce cădeau pe pământ” 
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(Luca 22,43-44). De asemenea, dacă firea umană a Mântuitorului ar fi 

fost îndumnezeită înainte de patimi, El nu ar fi putut muri cu trupul pe 

cruce, or moartea Lui a fost reală, iar trupul I-a fost părăsit nu numai 

de suflet, ci şi de Dumnezeu Tatăl, pentru că Domnul Hristos a strigat 

pe cruce, înainte de a-Şi da duhul: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 

Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27,46). În momentul înălţării 

Mântuitorului la cer însă, trupul Lui nu a dobândit nici o însuşire pe 

care nu a avut-o din momentul învierii, pentru că învierea este 

manifestarea îndumnezeirii deplin realizate a firii omeneşti a 

Mântuitorului. Înălţarea cu trupul la cer nu adaugă nimic în planul 

transfigurării ei existenţiale, ci doar îi adaugă slavă peste slavă şi 

cinste peste cinste, ridicând-o mai presus de îngeri şi fixând-o în sânul 

Sfintei Treimi, izvorul ultim al îndumnezeirii definitive, care 

este iubirea veşnică dintre Persoanele Sfintei Treimi. 

Unirea ipostatică este semnul iubirii supreme a lui Dumnezeu 

faţă de om şi în acelaşi timp modul cel mai înţelept de mântuire şi 

îndumnezeire a lui, fapt pentru care putem exclama cu toţii asemenea 

patriarhului Sofronie al Ierusalimului: „Mare eşti, Doamne, şi 

minunate sunt lucrurile Tale, şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre 

lauda minunilor Tale”
99

. 
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Samarinenii
100

 

În Sfânta Scriptură citim adeseori despre samarineni. De cele mai 

multe ori aceştia ne sunt prezentaţi în mod negativ. Astfel chiar Domnul 

Hristos când îşi trimite Apostolii la propovăduire, le porunceşte: „În calea 

păgânilor să nu mergeţi, iar în vreo cetate de samarineni să nu intraţi” (Mat. 

10,5). În acelaşi timp însă, când Mântuitorul vorbeşte despre milostenie, îşi 

ilustrează învăţătura cu o pildă despre un samarinean milostiv (Luca 10,30-

35), iar una dintre cele două convorbiri de taină purtate de Domnul Hristos 

în timpul activităţii Sale publice este cu o femeie samarineancă (Ioan cap. 

4). Cu toate că poporul ales era înconjurat de multe neamuri, parcă evreii îi 

considerau cei mai mari duşmani pe samarineni. Acest lucru este foarte 

bine evidenţiat în convorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă: „A 

venit Iisus la o cetate, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat 

lui Iosif, fiul său; şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de 

călătorie, s-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas. Atunci a venit 

o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis: Dă-Mi să beau. Căci 

ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde. Femeia 

samarineancă i-a zis: Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care 

sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii” 

(Ioan 4,5-9).  

De unde vine mirarea femeii samarinence, când Mântuitorul i-

a cerut să bea apă? De ce iudeii nu aveau amestec cu samarinenii? 

Cine erau de fapt samarinenii? 

Vom face o incursiune în istorie şi vom vedea cine au fost 

samarinenii şi din ce motive evreii nu se împăcau deloc cu ei. Pentru a 

înţelege exact istoria lor, vom începe de la regele Solomon, căruia i se 

datorează în parte apariţia samarinenilor. 

După Saul şi David, Solomon a fost cel de-al treilea rege al 

evreilor. Acesta era foarte vestit pentru bogăţia şi înţelepciunea lui. 

Despre opulenţa în care trăia Solomon, se relatează în Vechiul 

Testament: „Hrana zilnică a curţii lui Solomon era: treizeci de core 
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făină de grâu şi şaizeci core de alte preparate de făină; zece viţei 

îngrăşaţi, douăzeci de boi din păşune şi o sută de oi, afară de cerbi, 

căprioare şi păsări îndopate” (III Regi 4,22-23). „Toate vasele de 

băut ale regelui Solomon erau de aur; lighenele lui tot de aur şi toate 

vasele din casa Pădurea Libanului erau de aur curat; de argint nu era 

nimic făcut; argintul nu valora în zilele lui Solomon” (III Regi 

10,21). „Şi a făcut regele Solomon ca argintul şi aurul să fie în 

Ierusalim la preţ ca pietrele de rând, iar cedrii, prin mulţimea lor, 

ajunseseră la preţ ca smochinii cei sălbatici care cresc mulţime prin 

locurile joase” (2 Paralip. 1,15). 

Despre înţelepciunea lui Solomon, Sfânta Scriptură afirmă: 

„Şi era înţelepciunea lui Solomon mai presus de înţelepciunea 

tuturor fiilor Răsăritului şi mai presus de toată înţelepciunea 

egiptenilor. El era mai înţelept decât toţi oamenii; mult mai înţelept 

chiar decât Etan Ezrahiteanul, decât Heman şi decât Calcol şi 

Darda, fiii lui Mahol; şi numele lui era slăvit de toate popoarele 

dimprejur. Solomon a rostit trei mii de pilde; şi cântările lui au fost 

o mie şi cinci. El a vorbit despre copaci, de la cedrii cei din Liban 

până la isopul de pe ziduri; a vorbit şi despre animale, despre 

păsări, despre târâtoare şi despre peşti. Şi veneau de la toate 

popoarele, ca să asculte înţelepciunea lui Solomon, şi de la toţi regii 

pământului care auzeau de înţelepciunea lui” (III Regi 4,30-34). 

„Regele Solomon a întrecut pe toţi regii pământului în bogăţie şi în 

înţelepciune. Şi toţi regii de pe pământ căutau să vadă pe Solomon, 

ca să-i asculte înţelepciunea pe care i-o pusese Dumnezeu în inima 

lui” (III Regi 10,23-24). „Regina din Saba auzind de slava lui 

Solomon, cea în numele Domnului, a venit să-i încerce 

înţelepciunea cu cuvinte greu de înţeles. Venind ea la Ierusalim cu 

foarte mare bogăţie, cu cămile încărcate cu aromate, cu foarte mult 

aur şi pietre scumpe, a mers la Solomon şi s-a sfătuit cu el pentru 

tot ce avea ea pe inimă. Şi i-a dezlegat Solomon toate vorbele ei şi 

n-a fost vorbă adâncă pe care să n-o cunoască regele şi să nu i-o 

dezlege. Văzând deci regina din Saba toată înţelepciunea lui 

Solomon, casa care a zidit-o el, bucatele de la masa lui, locuinţa 

robilor lui, rânduiala slugilor lui, îmbrăcămintea lor, paharnicii lui 
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şi arderile de tot ale lui care le aducea în templul Domnului, nu a putut 

să se mai stăpânească şi a zis regelui: Adevărat este ce am auzit eu în 

ţara mea de lucrurile tale şi de înţelepciunea ta; însă eu nu credeam 

vorbele, până n-am venit şi n-am văzut cu ochii mei şi iată, nici pe 

jumătate nu mi se spusese; tu ai înţelepciune şi bogăţie mult mai mare 

decât am auzit eu” (III Regi 10,1-7). 

Chiar Mântuitorul face referire la bogăţia şi slava lui Solomon, 

când le spune evreilor: „Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu 

se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată 

mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia” (Mat. 6,28-29). 

Solomon şi curtenii lui trăiau într-o opulenţă exagerată. Luxul însă se 

plăteşte. Pentru a duce acest mod de trai, precum şi pentru zidirea 

templului din Ierusalim, Solomon a pus biruri foarte grele  asupra 

poporului, care gemea cumplit sub apăsarea acestui jug fiscal. Regele 

Solomon însă a plătit pentru aceasta, căci spre sfârşitul vieţii a căzut în 

idolatrie. Pe cât de mare i-a fost strălucirea, pe atât de spectaculoasă i-

a fost şi căderea. 

Solomon avea prieteni, dar şi duşmani. Unul dintre duşmani a 

fost generalul Ieroboam, care nu mai suporta atmosfera de la curtea 

regală, şi s-a refugiat în Egipt, de unde întreprindea acţiuni de sabotare 

a curţii regale de la Ierusalim.  

Regele Solomon a murit în anul 933 î.d.Hr., complet destrămat 

sufleteşte. Poporul a răsuflat uşurat la moartea lui.  

La conducerea regatului a urmat Roboam, fiul lui Solomon. 

Bătrânii poporului s-au prezentat la tânărul rege şi i-au cerut să 

uşureze birurile excesive puse de tatăl lui asupra evreilor. Roboam s-a 

consultat cu sfetnicii săi, care erau toţi tineri, ca şi el. Aceştia doreau 

să se desfăteze într-o viaţă de lux, de aceea l-au sfătuit pe rege să nu-şi 

plece urechea la cererile poporului. Când bătrânii au venit după un 

răspuns, Roboam le-a zis: „Tatăl meu a pus jug greu peste voi; eu însă 

şi mai greu voi face jugul vostru; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, eu 

însă vă voi pedepsi cu scorpioane” (III Regi 12,14) (scorpioanele erau 

bice cu nişte bucăţi de metal în vârf). 

În această situaţie, zece dintre cele douăsprezece seminţii ale 

lui Israel s-au declarat împotriva domniei lui Roboam şi s-au desprins 
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de el. Şi-au întemeiat un regat propriu în Nord, cu capitala la Samaria, 

sub conducerea lui Ieroboam, fostul general al lui Solomon. Noul 

regat s-a numit Israel sau Efraim. Între cele două regate au existat în 

permanenţă tensiuni.  

Pe tronul regatului de Nord s-au perindat mai multe dinastii, 

aproape fiecare ajungând la tron prin uzurparea şi exterminarea 

dinastiei anterioare. Pentru a împiedica orice legătură cu regatul din 

Sud (cel supus urmaşilor lui Solomon), regii din Nord au introdus 

cultul egiptean al viţelului de aur şi au zidit un templu pe muntele 

Garizim, pentru a contrabalansa influenţa templului din Ierusalim. În 

acest regat au activat doar patru profeţi: Osea, Ilie, Elisei şi Amos. 

Regatul de Nord a durat din anul 933 până în 722, când a fost 

invadat de asirienii conduşi de regele Sargon al II-lea şi desfiinţat. 

Populaţia a fost dusă în exil pe întinsele teritorii ale Imperiului Asirian 

şi împrăştiată printre neamurile păgâne de acolo, de unde nu s-a mai 

întors niciodată. Sfânta Scriptură relatează acest eveniment: „În anul al 

zecelea al lui Osea, regele Asiriei a luat Samaria şi a strămutat pe 

Israeliţi în Asiria şi i-a aşezat în Halach şi în Habor, lângă râul Gozan, 

în cetăţile Mediei” (4 Regi 17,6). 

În locul populaţiei deportate au fost aduşi păgâni din diverse 

locuri ale Imperiului Asirian. Sfânta Scriptură aminteşte şi acest fapt: 

„Regele Asiriei a adunat oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din 

Hamat şi din Sefarvaim şi i-a aşezat prin cetăţile Samariei în locul 

fiilor lui Israel. Aceştia au stăpânit Samaria şi au început a locui prin 

cetăţile ei” (4 Regi 17,24). 

Puţinii locuitori care au scăpat de exil s-au amestecat cu 

păgânii aduşi aici şi au fost repede asimilaţi. Astfel s-a născut poporul 

samarinean, cu care evreii din Regatul de Sud au fost permanent în 

conflict. S-a ajuns până acolo, încât un evreu din sud nici nu trecea 

prin Samaria, pentru a nu se spurca. 

Regatul de Sud a dăinuit ceva mai mult decât cel din Nord. A 

fost cucerit în 586 î.d.Hr. de babilonienii lui Nabucodonosor. Să 

vedem ce spune Sfânta Scriptură despre aceasta: „Iar în anul al 

nouălea al domniei lui Sedechia, în luna a zecea, în ziua a zecea a 

lunii, a venit Nabucodonosor, regele Babilonului, cu toată oştirea sa 
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asupra Ierusalimului şi l-a împresurat şi a făcut împrejurul lui 

întărituri. Şi a stat cetatea împresurată până în anul al unsprezecelea al 

regelui Sedechia. Iar în anul al unsprezecelea al regelui Sedechia, în 

ziua a noua a lunii a patra, era mare foamete în cetate şi poporul ţării 

nu mai avea pâine. Atunci cetatea a fost luată şi toţi ostaşii au fugit 

noaptea pe calea porţilor care se aflau între două ziduri, lângă grădina 

regelui. Caldeii însă stăteau împrejurul cetăţii; şi a ieşit şi regele pe 

calea ce duce în câmpie. Dar a alergat oştirea caldeilor după rege şi l-

au ajuns în şesul Ierihonului; iar oştirea lui a fugit toată de la el. Şi au 

luat pe rege şi l-au dus la regele Babilonului, în Ribla, şi l-au supus 

judecăţii. Şi au junghiat pe fiii regelui înaintea ochilor lui, iar lui 

Sedechia i-au scos ochii, l-au pus în lanţuri şi l-au dus la Babilon. Iar 

în luna a cincea, în ziua a şaptea a lunii, adică în anul al 

nouăsprezecelea al lui Nabucodonosor, regele Babilonului, 

Nebuzaradan, căpetenia gărzii, slujitorul regelui Babilonului, a venit la 

Ierusalim. Şi a ars templul Domnului, casa regelui şi toate casele din 

Ierusalim; toate casele cele mari le-a ars cu foc. Iar oştirea caldeilor 

care era cu comandantul gărzii a dărâmat şi zidurile cele dimprejurul 

Ierusalimului. Apoi Nebuzaradan, căpetenia gărzii, a strămutat la 

Babilon şi celălalt popor care mai rămăsese în Ierusalim, pe cei ce se 

predaseră regelui Babilonului şi rămăşiţa poporului de rând. Numai 

puţini din poporul sărac al ţării au fost lăsaţi de căpetenia gărzii, să 

lucreze viile şi ogoarele” (IV Regi 25,1-12). 

Robia babilonică a durat până în anul 538 î.d.Hr., când Cirus, 

regele perşilor, cuceritorul Babilonului, a dat un edict, prin care 

permitea populaţiilor din imperiu să revină în ţările lor: „Iar în anul 

dintâi al lui Cirus, regele Persiei, pentru împlinirea cuvintelor 

Domnului rostite prin Ieremia, a trezit Domnul duhul lui Cirus, regele 

Persiei, şi a poruncit acesta să se facă cunoscut tuturor din tot regatul 

său, prin cuvânt şi prin scris şi să le spună: «Aşa zice Cirus, regele 

Perşilor: Toate regatele pământului, Domnul Dumnezeul cerului mi le-

a dat mie şi mi-a poruncit să-I zidesc templul în Ierusalimul cel din 

Iuda. Cine este între voi din tot poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui 

să fie cu el şi să se ducă acolo»” (II Paralip. 36,22-23). 
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Evreii din sud au revenit acasă sub conducerea prinţului 

Zorobabel şi a arhiereului Iosua. În 536 î.d.Hr. au pus temelia noului 

templu din Ierusalim, care va fi terminat în 520. Samarinenii nu au 

văzut cu ochi buni reconstruirea templului, de aceea au uneltit 

împotriva evreilor.  

Reconstruirea templului este relatată în cartea Ezdra din 

Vechiul Testament: „Auzind vrăjmaşii evreilor că cei ce s-au întors 

din robie zidesc templu Domnului Dumnezeului lui Israel, au venit la 

Zorobabel şi au zis către el: Să zidim şi noi cu voi, pentru că şi noi, ca 

şi voi, căutăm pe Dumnezeul vostru şi Lui îi aducem jertfe încă din 

zilele lui Asarhadon, regele Asiriei, care ne-a adus aici. Iar Zorobabel, 

Iosua şi celelalte căpetenii ale seminţiilor lui Israel le-au zis: Nu se 

cuvine să zidiţi împreună cu noi templu Dumnezeului nostru, ci numai 

noi singuri vom zidi templu Domnului Dumnezeului lui Israel” (Ezdra 

4,1-3). Samarinenii erau politeişti, de aceea nu au fost acceptaţi de 

către evrei să participe la ridicarea templului. Era cunoscut faptul că 

samarinenii se închinau la mai mulţi dumnezei, pentru că în Cartea a 

IV-a a Regilor se relatează că „fiecare seminţie din Regatul de Nord 

şi-a făcut dumnezeii săi şi i-a pus în capiştile pe care le făcuseră 

samarinenii pe înălţimi” (IV Regi 17,29). 

Văzând că evreii nu-i acceptă să participe la reconstruirea 

templului din Ierusalim, samarinenii „au început să-i descurajeze şi să-

i împiedice de la zidire, cumpărând contra lor pe sfetnicii regelui, ca să 

zădărnicească planul lor în toate zilele lui Cirus, regele perşilor, până 

în zilele lui Darie, regele perşilor” (Ezdra 4,4-5). Din acel moment 

relaţiile dintre evrei şi samarineni s-au deteriorat şi mai mult. 

Regele evreu Ioan Hyrcan din dinastia Macabeilor sau a 

Hasmoneilor a purtat războaie de cucerire cu samarinenii, capturând în 

anul 128 î.d.Hr. Sichemul, capitala de atunci a Samariei şi distrugând 

templul de pe muntele Garizim. Aceasta i-a făcut pe samarineni să-i 

urască de moarte pe evrei. Ca dovadă a urii samarinenilor, aceştia au 

împrăştiat oase în templul din Ierusalim în anul 6 d.Hr., în timpul 

sărbătorii Paştelor evreieşti, întinând astfel acest loc sfânt. 
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Cunoscând toate acestea, înţelegem de ce samarinenii nu se 

împăcau deloc cu evreii. De aceea s-a mirat femeia samarineancă în 

momentul în care Iisus i-a cerut să-i dea apă să bea. 

Când şi-a trimis Apostolii la propovăduire, Mântuitorul le-a 

interzis să predice în oraşele samarinenilor, zicându-le: „În calea 

păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; ci 

mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel” (Mat. 

10,5-6). Domnul Hristos a predicat numai între evrei şi la fel au făcut 

şi Apostolii până la patimile lui Iisus. Abia după înviere, Mântuitorul 

şi-a trimis ucenicii să predice în toată lumea, când le-a zis: „Mergând, 

învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi 

al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit 

vouă” (Mat. 28,19-20). 

În discuţia cu Domnul Hristos, femeia samarineancă i-a zis: 

„Părinţii noştri s-au închinat pe muntele Garizim, iar voi ziceţi că în 

Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Şi Mântuitorul i-a 

zis: Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici 

în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Dar vine ceasul şi acum este, 

când adevăraţii închinători se vor închina în duh şi adevăr, că şi Tatăl 

astfel de închinători îşi doreşte” (Ioan 4,20-23). Domnul Hristos a 

întins o punte de împăcare între religia evreilor şi a samarinenilor, ale 

căror simboluri erau cele două temple (din Ierusalim şi Garizim). 

Sfântul Pavel a spus: „În Hristos nu mai este iudeu, nici elin; 

nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte 

femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus” (Gal. 3,27-

28). Ceea ce nu a reuşit iudaismul în 1000 de ani, de la 933 î.d.Hr. 

până la Mântuitorul, o unire între evrei şi samarineni, a realizat 

învăţătura Domnului Hristos în doar câţiva ani. Astfel după pogorârea 

Duhului Sfânt, Evanghelia a fost predicată şi în Samaria, unde a luat 

fiinţă de timpuriu o Biserică, iar animozităţile dintre evreii creştini şi 

samarinenii încreştinaţi au dispărut. Faptul acesta este consemnat în 

Sfânta Scriptură. Vom menţiona două citate în acest sens: „Biserica în 

toată Iudeea, Galileea şi Samaria avea pace, zidindu-se şi umblând în 

frica de Domnul, şi sporea prin mângâierea Duhului Sfânt” (Fapte 

9,31). Pavel şi Barnaba (care erau evrei) „au trecut prin Fenicia şi prin 
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Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor şi făceau tuturor 

fraţilor mare bucurie” (Fapte15,3). 

În împăcarea dintre evreii şi samarinenii încreştinaţi vedem 

puterea iubirii, care este esenţa creştinismului. Domnul Hristos a spus: 

„Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-

am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor 

cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă 

de alţii” (Ioan 13,34-35). După 1000 de ani de ură, iubirea lui Hristos 

i-a făcut fraţi pe evreii creştini cu samarinenii creştini. Să învăţăm din 

acest exemplu şi noi, cei de astăzi, şi să ne iubim unii pe alţii, ca într-

un gând să mărturisim credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos. 
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101

 

După învierea Domnului Hristos din morţi întristarea pentru 

patimile şi moartea Lui a fost copleşită de bucurie, iar locul penitenţei 

l-a luat veselia. „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne 

bucurăm şi să ne veselim într-însa”, zice un stih în noaptea de Paşti, 

care se repetă mereu, în toată săptămâna luminată. Bucuria învierii 

pătrunde întreaga noastră fiinţă şi o transfigurează.  

Apostolii însă nu aveau aceeaşi stare de spirit îndată după învierea 

Mântuitorului din morţi. Evanghelia relatează în acest sens că „uşile erau 

încuiate acolo unde ucenicii erau adunaţi de frica iudeilor” (Ioan 20,19). 

Apostolii nu se puteau bucura de învierea Domnului Hristos, pentru că nu 

credeau că Acesta înviase. Modelul sau exemplul clasic de necredincios este 

Apostolul Toma, care lipsea când Hristos cel înviat s-a arătat celorlalţi 

Apostoli. Toma a exclamat: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul 

cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi 

pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20,25). Dar nu numai 

Toma nu credea că Iisus înviase, ci nici ceilalţi Apostoli nu au crezut, până 

nu L-au văzut pe Domnul înviat din morţi.  

Să vedem ce spune evanghelistul Marcu în Evanghelie: „Şi înviind 

dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii, Hristos s-a arătat mai întâi 

Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni. Aceea, mergând, a 

vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau. Şi ei, auzind 

că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea, s-a arătat în alt 

chip, la doi dintre ei, care mergeau la ţarină. Şi aceia, mergând, au vestit 

celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut” (Marcu 16,9-13).  

Să citim ce spune evanghelistul Luca despre necredinţa 

Apostolilor: „Iar Maria Magdalena, Ioana şi Maria lui Iacov ziceau 

Apostolilor că Hristos înviase. Şi cuvintele acestea au părut înaintea 

lor ca o aiureală şi nu le-au crezut” (Luca 24,10-11). Cu toţii au crezut 

în înviere abia după ce l-au văzut pe Domnul înviat. La necredinţa lor, 

Mântuitorul a afirmat: „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 
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20,29). Aceasta este a zecea fericire rostită de Domnul Hristos, care se 

adaugă celorlalte nouă fericiri rostite de Acesta în predica de pe 

Munte.  

Dacă sunt fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut, să vedem ce 

este credinţa, pentru că noi nu L-am văzut pe Hristos cel înviat, 

asemenea ucenicilor, dar credem în învierea Lui.  

Vom începe cu o afirmaţie pe care o fac foarte mulţi, dar nimeni nu 

ştie de unde provine, cui aparţine ea de fapt. Mulţi spun că în Biblie scrie: 

„Crede şi nu cerceta!”, deci Biblia este contra progresului intelectual şi 

întreţine un obscurantism degradant pentru omul modern. Nu este adevărat. 

În Biblie nu scrie: „Crede şi nu cerceta”. Din contră, în Scriptură scrie: „Cere 

şi ţi se va da, caută şi vei afla, bate şi ţi se va deschide!” (Mat 7,7). Când Iisus 

i s-a arătat lui Toma, nu a zis: „Crede şi nu cerceta!”, ci i-a zis: „Adu degetul 

tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu 

fi necredincios, ci credincios” (Ioan 20,27). Deci Dumnezeu de multe ori 

face chiar semne şi minuni pentru a ne întări credinţa, însă cel care are 

nevoie de semne pentru a crede dă dovadă că este slab, de aceea Mântuitorul 

a zis către Toma: „Pentru  că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce nu au văzut 

şi au crezut”. Şi continuă Evanghelia: „Şi alte multe minuni a făcut Iisus 

înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au 

scris, ca să credeţi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă 

în numele Lui” (Ioan 20,31). 

Pentru a-i convinge pe Apostoli că El este Fiul lui Dumnezeu, 

Mântuitorul lumii, Domnul Hristos a făcut minuni înaintea lor. Dar după ce 

au crezut în Iisus, Apostolii au mers şi la moarte fără teamă. Noi nu L-am 

văzut pe Domnul Hristos înviat, ci moştenim credinţa în El de la înaintaşii 

noştri, până la Apostolul Andrei, care a predicat în Dobrogea, pentru că aşa 

cum spune Sfânta Scriptură: „Credinţa este din auzire, iar auzirea prin 

cuvântul lui Hristos” (Rom. 10,17). Fără să-L fi văzut pe Mântuitorul înviat, 

noi credem în El, credinţă pe care Apostolii n-o aveau în Hristos până după 

înviere. Dar oare avem şi faptele pe care le-au săvârşit Apostolii după ce au 

crezut în Hristos? Numai credinţa împletită cu fapte bune ne dă viaţă în 

numele lui Iisus. Deci sunt două aspecte ale credinţei: cel teoretic, şi cel 

practic, al credinţei lucrătoare. 
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Să vorbim întâi despre credinţa teoretică. Ce este de fapt 

credinţa? Cea mai bună definiţie a acesteia o dă Sfântul Apostol Pavel: 

„Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor 

celor nevăzute” (Evrei 11, 1). Adică prin credinţă acceptăm anumite 

realităţi pe care nu le cunoaştem în mod direct, dar în care nădăjduim 

şi cu toate că nu le vedem, prin credinţă avem proba, dovada lor. Cu 

alte cuvinte ceea ce nu putem cunoaşte prin raţiune, experimentăm 

prin credinţă. Acolo unde se închid barierele raţiunii, se deschide 

perspectiva credinţei. Acolo unde raţiunea devine neputincioasă, 

credinţa îi ia locul. Raţiunea se târăşte asemenea melcului pe pământ 

şi nu se poate desprinde de el, pe când credinţa se avântă în înălţimi 

asemenea vulturului. Nici o vietate de pe faţa pământului nu zboară 

mai sus decât vulturul şi nici o descoperire omenească nu ne dă o 

cunoştinţă mai înaltă decât credinţa. Prin credinţă cunoaştem şi 

experimentăm adevăruri care scapă şi celei mai înalte raţiuni. Prin 

credinţă imposibilul devine posibil, necunoscutul se face cunoscut şi 

tot ceea ce aparent este lipsit de sens, capătă sens.  

Mulţi spun că nu acceptă ceea ce nu pot verifica prin raţiune şi 

afirmă că numai ignoranţii cred. Credinţa este mai mult decât raţiunea. 

Ea nu este iraţională, ci supra-raţională. În domeniul credinţei operăm 

cu mistere. Acestea sunt taine pentru raţiune, dar nu pentru credinţă. 

Nu ignoranţii cred, ci cei iluminaţi. Un raţionalist gândeşte în limitele 

raţiunii şi se mărgineşte la cugetarea sa. Un credincios depăşeşte 

hotarele raţiunii şi păşeşte în câmpul veşnic închis raţiunii limitate. 

Prin credinţă acceptăm ca adevărat tot ceea ce primim de la Dumnezeu 

şi care scapă raţiunii. Credinţa este biruinţa de fiecare clipă a îndoielii 

şi mijlocul prin care apucăm mâna întinsă nouă de Dumnezeu. 

Când Mântuitorul era rugat de o persoană bolnavă să o 

tămăduiască, întotdeauna o întreba dacă crede că El poate face aceasta. 

De pildă, tatălui băiatului posedat de un duh necurat, Mântuitorul i-a 

spus: „De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede” (Marcu 

9,23). Domnul Hristos trimitea în acele momente harul vindecător 

asupra celui bolnav, acesta însă trebuia să accepte prin credinţă 

acel har, deci să conlucreze cu el. Dumnezeu îi întinde mereu 

omului mâna Sa, dacă acesta nu o apucă prin credinţă, este vina lui. 
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Prin credinţă omul intră în contact cu Dumnezeu şi nu mai este singur, ci 

este împreună-lucrător cu Dumnezeu, de aceea Mântuitorul îi spunea 

întotdeauna celui pe care l-a tămăduit: „Credinţa ta te-a mântuit” (Matei 

9,22). Vom da un exemplu foarte plastic în acest sens. Să asemănăm pe 

Dumnezeu cu soarele, iar ochiul nostru cu credinţa. Dacă noi avem o 

credinţă puternică, ochiul nostru este curat şi larg deschis şi percepe 

lumina soarelui şi umblăm în lumină. Dacă însă avem puţină credinţă, sau 

nu avem deloc, ochiul nostru este murdar, sau este închis de tot. Astfel 

noi nu vedem lumina soarelui, sau dacă o percepem, este deformată 

pentru noi. Cei care nu văd lumina şi orbecăie în întuneric, nu din cauza 

soarelui nu văd, ci din cauza lor. Dumnezeu oferă tuturor, dacă cineva nu 

vrea să primească, este vina lui. 

Totuşi credinţa este şi un dar, pe care îl primim de la Dumnezeu, 

iar cu cât ne deschidem mai mult, cu atât primim mai multă credinţă. Noi 

avem înclinaţia spre credinţă, care este o parte a chipului lui Dumnezeu 

din om şi este comună tuturor oamenilor, însă noi trebuie să facem activă 

această înclinare, pentru a primi cât mai multă putere de credinţă de la 

Dumnezeu. Tâlharul răstignit în dreapta Mântuitorului era un răufăcător, 

nu era un credincios, totuşi în baza chipului lui Dumnezeu din el şi-a 

trezit credinţa, pentru care a fost mântuit de Domnul. 

Saul era un mare prigonitor al creştinilor. După ce i s-a arătat 

Domnul Hristos pe drumul Damascului, acesta a dobândit atâta credinţă, 

încât a devenit Apostolul Pavel, cel mai mare Apostol al lui Hristos, şi în 

cele din urmă a murit pentru credinţa în Mântuitorul. Înainte de a muri, 

Sfântul Pavel i-a scris lui Timotei, ucenicul său, memorabilele cuvinte: 

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit” (II 

Tim 4,7). Deci noi, dacă ne deschidem către Dumnezeu, primim credinţă 

de la El, dar trebuie să păzim această credinţă, să n-o alterăm sau s-o 

pierdem. Unde verificăm dacă credinţa noastră este bună? În Biserică. Şi 

Sfântul Pavel s-a dus de două ori la Ierusalim să se întâlnească cu ceilalţi 

Apostoli, pentru a-şi verifica autenticitatea credinţei sale. Credinţa este 

mai puternică în comuniune. Lemnul care arde singur se stinge repede. 

Lemnele care ard împreună au însă o flacără mare. 
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Totuşi când Sfântul Pavel vorbeşte despre credinţă, înţelege 

prin aceasta şi învăţătura de credinţă a Bisericii. Acesta este al doilea 

aspect al credinţei teoretice. 

Vom trece acum la partea practică a credinţei, la dovedirea ei 

în fapte, căci „credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2,26). Numai o 

credinţă dublată de fapte bune are eficienţă sau putere mântuitoare.  

Credinţa este binele concentrat în suflet, iar binele este 

credinţa activă. Prin fapte ne dovedim credinţa noastră lăuntrică. 

Sfântul Iacov spune în acest sens: „Ce folos are cineva dacă zice că 

are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? 

Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate 

zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi 

vă săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi 

folosul? Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi. 

Dar va zice cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa 

ta fără fapte şi eu îţi voi arăta, din faptele mele, credinţa mea. Tu 

crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; dar şi demonii cred şi se 

cutremură. Vrei însă să înţelegi, omule nesocotit, că credinţa fără de 

fapte este moartă?” (Iacov 2,14-20). Viaţa creştină începe de la 

credinţă şi înaintează  prin fapte bune şi virtuţi până la dragoste, care 

nu are sfârşit. Pe credinţă clădim totul. 

În baza chipului lui Dumnezeu din el, orice om are credinţă, 

dar trebuie să şi-o descopere şi să o facă vie şi lucrătoare, căci scopul 

credinţei este dobândirea asemănării cu Dumnezeu.  

Un Părinte al Bisericii mărturiseşte: „Dacă am avea credinţa că 

Dumnezeu este permanent cu noi şi în noi, nu ne-am mai teme nici de 

moarte, nici de foamete, nici de boală, căci am fi încredinţaţi că 

suntem în braţele lui Dumnezeu, precum copiii în braţele părinţilor lor. 

Noi însă ne încredem în bani, în prieteni, în relaţii şi în alte lucruri 

omeneşti mai mult decât în Dumnezeu”. 

Să ne străduim să avem credinţă profundă în Bunul Dumnezeu, 

pe care să ne-o dovedim prin fapte bune.  

Vom încheia cu nişte versuri, care arată valoarea credinţei: Poţi 

să pierzi averi şi ranguri, / Bogăţii şi grâne-n spic, / Dacă n-ai pierdut 

credinţa, / Încă n-ai pierdut nimic. 
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Puterile îngereşti şi Sfânta Liturghie
102

 

Îngerii sunt fiinţe spirituale, lipsite de trup material, create de 

Dumnezeu, în care El Se odihneşte, iar ei Îl înconjoară şi Îl 

preamăresc neîncetat. În rugăciunile sfintelor slujbe ale Bisericii, dar 

mai ales în cele trei Sfinte Liturghii ale Bisericii Ortodoxe
103

, acest 

fapt este menţionat de mai multe ori. După rugăciunea cântării celei 

întreit sfinte a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, preotul 

se roagă lui Dumnezeu: „Binecuvântat eşti pe scaunul slavei 

împărăţiei Tale, Cel ce şezi pe heruvimi, totdeauna, acum şi pururea şi 

în vecii vecilor. Amin”
104

. Ecfonisul ecteniei mici de după starea a 

doua de la slujba prohodului Domnului are următorul conţinut: „Că 

Sfânt eşti Dumnezeul nostru, Cel ce Te odihneşti pe scaunul slavei cel 

de heruvimi”
105

. În rugăciunea de la ectenia cererilor a Sfintei 

Liturghii a darurilor mai înainte sfinţite preotul spune: „Dumnezeul 

tainelor celor negrăite şi nevăzute, caută spre noi nevrednicii robii Tăi, 

cei ce stăm înaintea sfântului Tău jertfelnic, ca înaintea scaunului de 

heruvimi, pe care odihneşte Unul Născut Fiul Tău şi Dumnezeul 

nostru, prin înfricoşătoarele Taine, ce sunt puse înainte”
106

. În timp ce 

la strană se cântă heruvicul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de 

Aur, preotul rosteşte în sfântul altar, în taină, cuvintele acestei cântări: 

„Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi 

întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o lepădăm, 

ca pe Împăratul tuturor să primim, pe Cel înconjurat în chip nevăzut 
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de cetele îngereşti”
107

. La rugăciunea cântării celei întreit sfinte de la 

aceeaşi Sfântă Liturghie, preotul zice: „Dumnezeule cel sfânt, Care 

întru sfinţi Te odihneşti, Cel ce cu glas întreit-sfânt eşti lăudat de 

serafimi şi slăvit de heruvimi şi de toată puterea cerească închinat”
108

. 

La răspunsurile mari ale Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, preotul 

se roagă lui Dumnezeu: „Pe Tine Te laudă îngerii, arhanghelii, 

scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile şi heruvimii cei 

cu ochi mulţi; Ţie Îţi stau împrejur serafimii cei cu câte şase aripi, care 

cu două îşi acoperă feţele, cu două picioarele, iar cu două zburând, 

strigă unul către altul, cu neîncetate graiuri, cu laude fără tăcere”
109

. 

În relaţia lor cu lumea, îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu 

către oameni sau vestitorii voii Lui. Vom da câteva exemple din Sfânta 

Scriptură în acest sens: Doi îngeri i-au salvat viaţa lui Lot la pieirea 

Sodomei (Fac. cap. 19), un înger l-a oprit pe Avraam să-şi jertfească 

fiul (Fac. 22,11-12), îngerul Domnului le-a purtat de grijă evreilor în 

timpul peregrinărilor prin pustie, după ce au ieşit din robia egipteană 

(Ieş, 14,19; 23,20; 23,23; 32,34 etc.), un înger i-a vestit soţiei lui Manoe 

că îl va naşte pe Samson (Judecători 13,3), un înger l-a hrănit pe 

proorocul Ilie (III Regi 19,5-8), Arhanghelul Gavriil i-a făcut cunoscut 

preotului Zaharia faptul că soţia lui va naşte pe Sfântul Ioan Botezătorul 

(Luca 1,8-22), acelaşi Arhanghel i-a binevestit Sfintei Fecioare Maria 

că din sânul ei preacurat se va naşte Mântuitorul lumii (Luca 1,26-38). 

La naşterea Domnului Hristos, îngerii au dat slavă lui Dumnezeu (Luca 

2,13-14). Un înger i-a poruncit Dreptului Iosif să plece cu Pruncul Iisus 

şi cu Sfânta Fecioară în Egipt (Matei 2,13-14) şi tot un înger i-a 

descoperit să se întoarcă din această ţară (Matei 2,19-21). După ispitirea 

Mântuitorului din pustiul Carantaniei, îngerii au venit şi Îi slujeau 

(Matei 4,11). Înainte de patimi, un înger Îl întărea pe Domnul Hristos 

(Luca 22,43). După învierea Domnului din morţi, un înger s-a arătat 

ostaşilor care păzeau mormântul (Matei 28,2-4) şi femeilor mironosiţe, 

care voiau să ungă trupul Mântuitorului (Matei 28,5-7). Doi îngeri le-au apărut 
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Apostolilor la înălţarea Domnului cu trupul la cer (Fapte 1,10-11). La 

a doua venire a Domnului Hristos, îngerii vor organiza judecata de 

apoi (I Tes. 4,16; Matei 24,31; Matei 13,41). 

Fiecare om are un înger păzitor, care îl îndeamnă la bine şi cât 

poate îl fereşte de rău. Chiar şi popoarele au câte un înger păzitor. 

Astfel arhanghelul Mihail este îngerul păzitor al poporului ales, la 

Daniel 10,13 citim despre îngerul păzitor al Persiei, iar la Daniel 10,20 

despre îngerul păzitor al Greciei. 

Sfinţii îngeri sunt nu numai mesagerii lui Dumnezeu înaintea 

oamenilor, ci şi mijlocitorii noştri înaintea scaunului Sfintei Treimi, ei 

slujesc împreună cu slujitorii sfintelor altare sfintele slujbe şi vor fi 

martorii faptelor săvârşite de noi în viaţă la judecata de apoi. 

Îngerii apar ca mijlocitorii noştri înaintea lui Dumnezeu în mai multe 

rugăciuni din rânduiala sfintei împărtăşiri. Astfel, în rugăciunea a opta din 

acest canon de rugăciune, preotul îi spune lui Dumnezeu: „Pentru 

rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale slujitorilor Tăi îngeri, ale sfintelor 

Puteri şi ale tuturor sfinţilor care Ţi-au bineplăcut Ţie din veac, binevoieşte 

ca fără de osândă să primesc sfântul şi preacuratul Tău trup şi scumpul Tău 

sânge spre tămăduirea sufletului şi a trupului şi spre curăţirea gândurilor 

mele celor rele”
110

. În rugăciunea a unsprezecea preotul se roagă: „Hristoase 

Dumnezeule, luminează-mi simţirile cele sufleteşti, arzând nelegiuirile 

păcatelor mele, pentru rugăciunile celei ce fără de sămânţă Te-a născut pe 

Tine şi ale puterilor cereşti”
111

. În a treia rugăciune de mulţumire după 

dumnezeiasca împărtăşanie, preotul spune: „Rugători aduc pentru mine pe 

toţi sfinţii, pe mai marii cetelor celor fără de trup, pe Înaintemergătorul Tău, 

pe înţelepţii Apostoli”
112

. 

La slujba proscomidiei, în care preoţii pregătesc cinstitele 

daruri pentru Sfânta Liturghie, se vede rolul îngerilor de mijlocitori ai 

noştri înaintea lui Dumnezeu. În Liturghierul românesc publicat de 

Patriarhul Miron Cristea în anul 1937, la pagina 99 sfinţii îngeri erau 

pomeniţi la proscomidie, la prima miridă. În Liturghierul din 1956 
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însă,  sfinţii îngeri au fost eliminaţi în mod nejustificat din rânduiala 

proscomidiei, în locul lor fiind pomenit Sfântul Ioan Botezătorul, care 

a fost separat de ceata proorocilor, în fruntea cărora trebuia să stea pe 

bună dreptate. Toate ediţiile ulterioare ale Liturghierului românesc au 

preluat proscomidia cu această greşeală. 

Eliminarea puterilor îngereşti din rânduiala proscomidiei a 

Liturghierului românesc s-a produs sub influenţa Bisericilor slave, 

care au făcut aceasta argumentând că de vreme ce sfinţii îngeri nu au 

trup, nu pot fi trecuţi la proscomidie, unde sunt pomeniţi doar oamenii 

care au realizat sfinţenia. Îngerii însă au un fel de trup, după cum 

afirmă Sfântul Apostol Pavel, că „sunt trupuri cereşti şi trupuri 

pământeşti” (I Cor. 15,40), natura acestui trup însă este ca para 

focului, conform psalmistului care Îi spune lui Dumnezeu: „Cel ce faci 

pe îngerii tăi duhuri şi pe slujitorii Tăi pară de foc” (Ps. 103,5). Prin 

natura trupului lor, îngerii nu pot fi atotprezenţi ca şi Dumnezeu. 

Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare au alcătuit 

rânduiala proscomidiei sub inspiraţia Duhului Sfânt, aceasta fiind 

icoana împărăţiei lui Dumnezeu, unde lângă agneţ (trupul 

Mântuitorului Hristos), se află părticica pentru Maica Domnului, 

urmată de miridele pentru sfinţii îngeri, Sfântul Ioan Botezătorul şi 

ceilalţi sfinţi. În acest moment, în împărăţia lui Dumnezeu, în afară de 

Domnul Hristos şi de Maica Domnului, nici un sfânt nu are trup, ci 

acolo se găsesc doar sufletele lor, trupurile fiind în pământ până la 

învierea de obşte, dar cu toate acestea au părticele la proscomidie, de 

aceea îngerii trebuie să aibă şi ei o miridă la proscomidie. 

Eliminarea puterilor îngereşti din rânduiala proscomidiei 

constituie o inovaţie în cult şi generează o separaţie sau ruptură cultică 

cu Patriarhia Ecumenică şi cu Bisericile greceşti, care au menţinut 

mirida pentru puterile îngereşti.  

Constatând această eroare, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române a corectat-o în şedinţa sa de lucru din 12. 02. 2004. 

Liturghierele şi pliantele de perete româneşti cu rânduiala 

proscomidiei care vor fi  tipărite de acum înainte vor conţine tipicul 

corect. Astfel la prima miridă se va spune: „Întru cinstea şi 
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pomenirea marilor voievozi Mihail şi Gavriil şi a tuturor 

cereştilor şi netrupeştilor Puteri”. 

La mirida a doua de la proscomidie se va spune: „A 

cinstitului, măritului prooroc, Înaintemergătorului şi 

Botezătorului Ioan; a Sfinţilor, măriţilor prooroci: Moise şi 

Aaron, Ilie şi Elisei, David şi Iesei; a sfinţilor trei tineri, a lui 

Daniel proorocul şi a tuturor sfinţilor prooroci”. 

Sfinţii îngeri slujesc Sfânta Liturghie împreună cu slujitorii 

sfântului altar. Astfel, la rugăciunea intrării în sfântul altar a Sfintei 

Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, preotul se roagă: „Stăpâne 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile 

îngerilor şi ale arhanghelilor spre slujba slavei Tale, fă ca împreună cu 

intrarea noastră să fie şi intrarea sfinţilor îngeri, care slujesc împreună cu 

noi şi împreună slăvesc bunătatea Ta. Că Ţie se cuvine toată slava, 

cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi 

pururea şi în vecii vecilor. Amin”
113

. La heruvicul Sfintei Liturghii a 

darurilor mai înainte sfinţite credincioşii cântă: „Acum Puterile cereşti 

împreună cu noi nevăzut slujesc, că iată intră Împăratul slavei. Iată Jertfa 

tainică săvârşită de dânsele este înconjurată”
114

. La Sfânta Liturghie a 

Sfântului Ioan Gură de Aur, în timp ce la strană se cântă: „Sfânt, Sfânt, 

Sfânt Domnul Savaot...”, preotul se roagă lui Dumnezeu: „Cu aceste 

fericite Puteri şi noi, Iubitorule de oameni, Stăpâne, strigăm şi grăim: 

Sfânt eşti şi Preasfânt, Tu şi Unul Născut Fiul Tău şi Duhul Tău cel 

Sfânt”
115

. La rugăciunea a doua pentru credincioşi, de la Liturghia 

Sfântului Grigorie Dialogul, preotul se roagă: „Stăpâne Sfinte, Preabunule, 

Te rugăm pe Tine, Cel bogat în milă: Milostiv fii nouă păcătoşilor şi ne fă 

vrednici de primirea Unuia Născut Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, 

Împăratul slavei. Căci iată, Preacuratul Lui Trup şi de viaţă făcătorul Sânge, în 

acest ceas intrând, va să se pună înainte pe această masă de taină, fiind înconjurat 

în chip nevăzut de mulţimea oştirilor îngereşti”
116

. La Sfânta Liturghie a 
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Sfântului Vasile cel Mare, heruvicul din Sâmbăta Mare are următorul 

conţinut: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor  vine să Se 

junghie şi să Se dea mâncare credincioşilor: şi merg înaintea Acestuia 

cetele îngereşti, cu toată începătoria şi stăpânia; heruvimii cei cu ochi 

mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, feţele acoperindu-şi şi cântând 

cântarea: Aliluia, aliluia, aliluia”
117

. În timp ce la strană sunt 

răspunsurile mari ale Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, 

preoţii se roagă lui Dumnezeu: „Mulţumim Ţie şi pentru Liturghia 

aceasta, pe care ai binevoit a  o primi din mâinile noastre, deşi stau 

înaintea Ta mii de arhangheli şi zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu 

ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, care se înalţă zburând”
118

. 

Spre luarea aminte a preoţilor, cât de înaltă este slujirea adusă 

lui Dumnezeu, la rugăciunea din timpul heruvicului Sfintei Liturghii a 

Sfântului Ioan Gură de Aur se spune: „Nimeni din cei legaţi cu pofte 

şi cu desfătări trupeşti nu este vrednic să vină, să se apropie, sau să 

slujească Ţie, Împărate al slavei; căci a sluji Ţie este lucru mare şi 

înfricoşător chiar pentru puterile cele cereşti”
119

.  

Rolul sfinţilor îngeri de martori ai faptelor noastre îl vedem la slujba 

călugăriei sau a tunderii în monahism, în care cel care oficiază această slujbă 

îi atrage luarea aminte celui care se călugăreşte: „Însuşi Mântuitorul nostru, 

împreună cu întru tot lăudata Sa Maică şi cu sfinţii îngeri şi cu toţi sfinţii Lui 

stau aici de faţă, auzind cuvintele cele ce de la tine vor ieşi, pentru ca atunci 

când va veni să judece viii şi morţii, să-ţi răsplătească ţie nu după ceea ce vei 

făgădui şi mărturisi, ci după cum vei păzi cele ce vei făgădui”
120

. În 

rugăciunea a patra din canonul de rugăciune înainte de dumnezeiasca 

împărtăşanie preotul mărturiseşte: „Precum voi sta înaintea înfricoşătorului şi 

nefăţarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind 

întrebare şi dând răspuns de relele ce am făcut, aşa şi astăzi, mai înainte de a 

sosi ziua osândirii mele, stând la sfântul Tău altar, înaintea Ta şi 

înaintea înfricoşătorilor şi sfinţilor Tăi îngeri, fiind înduplecat de 
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mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele şi fărădelegile, 

dându-le pe faţă şi vădindu-le”
121

. Într-unul dintre troparele aceluiaşi 

canon de rugăciune, spunem: „Întru strălucirile sfinţilor Tăi, cum voi 

intra eu, nevrednicul? Că de voi îndrăzni să intru în cămară, haina mă 

vădeşte că nu este de nuntă, şi voi fi legat şi lepădat de îngeri. Ci 

curăţeşte, Doamne, întinăciunea sufletului meu şi mă mântuieşte, ca 

un iubitor de oameni”
122

. 

Conştientizând aşadar rolul important al îngerilor faţă de 

oameni în istoria mântuirii noastre şi cunoscând prezenţa lor în lume şi 

la sfintele slujbe ale Bisericii, să ne străduim pe cât ne stă în putinţă să 

ne împlinim datoriile faţă de suflet, participând la sfintele slujbe „cu 

frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste”
123

. 
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Sfinţii şi animalele
124

 

În cea dintâi carte a Sfintei Scripturi, Facerea, ne este prezentat de 

către Moise modul în care Dumnezeu l-a creat pe om şi l-a rânduit stăpân 

al întregii creaţii văzute: „A zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi 

asemănarea Noastră, ca să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările 

cerului şi peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate vietăţile ce 

se târăsc pe pământ!». Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; 

după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie i-a făcut. Şi 

Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: «Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi 

pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările 

cerului, peste toate dobitoacele şi peste tot pământul, peste toate vietăţile 

ce se târăsc pe pământ!». Şi a zis Dumnezeu: «Iată, vă dau toată iarba ce 

face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu 

sămânţă în el; acestea vă vor fi vouă spre hrană. Şi tuturor fiarelor 

pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se târăsc pe 

pământ, şi care au în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba verde spre 

hrană». Şi a fost aşa” (Fac. 1,26-30). „Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse 

din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la 

Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească 

precum le va numi Adam. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi 

tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului” (Fac. 2,19-20). Când 

omul dădea nume animalelor în rai „el apărea în ameţitoarea demnitate de 

colaborator al lui Dumnezeu, de continuator la opera creaţiei”
125

.  

După ce Adam şi Eva au păcătuit în rai, „Dumnezeu i-a zis lui 

Adam: «Pentru că ai ascultat de vorba femeii tale şi ai mâncat din 

pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul 

din pricina ta! Cu osteneli te vei hrăni din el în toate zilele vieţii tale! 

Spini şi pălămidă îţi va rodi, şi tu te vei hrăni cu iarba câmpului!»” 

(Fac. 3,17-18). În urma păcatului strămoşesc pământul nu-i mai oferă 

omului roadele sale fără efort, iar animalele, peştii şi păsările s-au 

sălbăticit, „pentru că făptura a fost supusă deşertăciunii, nu din voia ei, 
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ci din pricina aceluia care a supus-o” (Rom. 8,20). Imediat după 

alungarea protopărinţilor din rai, aceştia au început să îmblânzească şi 

să domesticească anumite animale, pentru că în cartea Facerii citim că 

Abel, cel de-al doilea fiu al lui Adam şi Eva, era „păstor de oi” (Fac. 

4,2). Întrucât primii oameni nu se hrăneau cu carne, probabil că ei 

foloseau laptele şi lâna oilor. 

Omul a început să se hrănească cu carne în urma potopului, 

când „Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: 

«Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi! Groază şi 

frică să aibă de voi toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot 

ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea pe mâna 

voastră le-am dat. Tot ce se mişcă şi tot ce trăieşte să vă fie spre hrană; 

ca şi iarba verde, pe toate vi le-am dat»” (Fac. 9,1-3). 

În urma acestei hotărâri a lui Dumnezeu, pe lângă animalele 

vânate şi consumate de oameni ocazional, aceştia au început să 

domesticească tot mai multe animale şi păsări, utilizându-le fie ca 

hrană, fie la alte trebuinţe. În Sfânta Scriptură sunt pomenite diverse 

animale domestice, precum: asinul (Fac. 12, 6), capra (Fac. 15,9), 

cămila (Fac. 24,10), vaca (Fac. 32,15), calul (Fac. 47,17), câinele (Ieş. 

11,7), iepurele de casă (Lev. 11,5), porcul (Lev. 11,7), păsările de casă 

(III Regi 4,23), pisica sălbatică (Isaia 34,14 - precizare care dovedeşte 

că existau şi pisici domestice) şi exemplele ar putea continua. 

După ce Dumnezeu şi-a ales un popor, din sânul căruia urma 

să se nască Mântuitorul lumii şi i-a descoperit lui Moise Legea Veche 

în Muntele Sinai, a stabilit care animale pot fi consumate de către 

evrei şi care nu le este îngăduit să le mănânce (animale curate şi 

necurate) (Levitic capitolul 11). 

Prin ascultarea desăvârşită a sfinţilor faţă de Dumnezeu, ei au 

reaşezat viaţa omului în hotarele paradisiace trăite de Adam şi Eva 

înaintea căderii în păcat, când omul găsindu-se în ascultare de 

Dumnezeu, toate vietăţile i se supuneau, recunoscându-l drept stăpân 

al creaţiei văzute. În cele ce urmează vom prezenta mai multe exemple 

în care animalele (domestice sau sălbatice), păsările şi peştii au 

ascultat de Dumnezeu sau de sfinţi, săvârşind anumite fapte de 

neînchipuit pentru oamenii simpli.  
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„Balaam şi-a pus samarul pe asina sa şi s-a dus cu căpeteniile 

Moabului. Dar se aprinsese mânia lui Dumnezeu pentru că s-a dus, iar 

îngerul lui Dumnezeu s-a sculat ca să-l împiedice pe cale. În timp ce 

şedea el pe asina sa, însoţit de două slugi ale sale, asina l-a văzut pe 

îngerul lui Dumnezeu proptit în drum, cu sabia ridicată în mână, şi s-a 

abătut din drum şi a luat-o pe câmp; iar el îşi bătea asina cu toiagul, ca 

să o întoarcă la drum. Dar îngerul lui Dumnezeu a stat în drumeagul 

dintre răzoarele viilor, unde de o parte şi de alta era gard; iar asina, 

văzând îngerul lui Dumnezeu, s-a tras către gard şi i-a strâns lui 

Balaam piciorul în gard, iar el a început s-o bată din nou. Îngerul lui 

Dumnezeu însă a mers mai departe şi a stat la loc strâmt, unde nu era 

chip să te abaţi nici la dreapta, nici la stânga. Iar asina, văzând îngerul 

lui Dumnezeu, s-a culcat sub Balaam; şi s-a mâniat Balaam şi-şi bătea 

asina cu toiagul. Dar Dumnezeu a deschis gura asinei, iar ea a zis către 

Balaam: «Ce ţi-am făcut eu, de mă baţi acum pentru a treia oară?». Iar 

Balaam a zis către asină: «Pentru că ţi-ai râs de mine; de aş fi avut o 

sabie în mână, pe loc te-aş fi ucis». A zis asina către Balaam: «Au nu 

sunt eu asina ta, pe care ai umblat din tinereţile tale şi până în ziua de 

astăzi? Crezi oare că din nesăbuinţă ţi-am făcut ţie asta?». Iar el a zis: 

«Nu!». Atunci Dumnezeu a deschis ochii lui Balaam, iar acesta a 

văzut pe îngerul Domnului proptit în drum, cu sabia ridicată în mână, 

şi s-a închinat şi a căzut cu faţa la pământ” (Numeri 22,21-31). 

„După cuvântul Domnului, proorocul Ilie s-a aşezat la pârâul 

Cherit, în faţa Iordanului, iar corbii îi aduceau pâine dimineaţa şi carne 

seara, iar apă bea din pârâu” (III Regi 17,5-6). 

„Proorocul Elisei s-a suit la Betel. Şi în timp ce urca el drumul, 

nişte copii au ieşit din cetate şi-şi băteau joc de el, zicând: «Urcă, 

pleşuvule, urcă!». Iar el s-a întors cu faţa spre ei şi i-a văzut şi i-a 

blestemat în numele Domnului. Atunci au ieşit doi urşi din pădure şi 

au sfâşiat dintre ei patruzeci şi doi de copii” (IV Regi, 2,23-24). 

Vrând să-l înlăture pe proorocul Daniel de lângă regele Darius, 

„toţi marii dregători ai regatului Babilonului, comandanţii de oşti, 

satrapii, sfetnicii şi guvernatorii au făcut sfat ca printr-o anume 

rânduială regească să fie întărită următoarea poruncă: timp de treizeci 

de zile, oricine s-ar ruga altui dumnezeu şi om în afară de rege, să fie 
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aruncat în groapa cu lei, iar regele a poruncit ca opreliştea să fie dată 

în scris. Daniel, când a aflat de porunca dată, a intrat în casa lui, şi de 

trei ori pe zi, plecându-şi genunchii, se ruga şi lăuda pe Dumnezeu, 

aşa cum obişnuia să facă şi mai înainte. Ferestrele foişorului care 

dădeau spre Ierusalim erau însă deschise, iar oamenii aceia pândindu-

l, l-au aflat pe Daniel rugându-se şi cerând mila lui Dumnezeu. Şi au 

venit şi i-au spus regelui: «O, rege, oare nu ai dat tu poruncă scrisă ca, 

timp de treizeci de zile, oricine s-ar ruga oricărui alt dumnezeu sau om 

în afară de tine, să fie aruncat în groapa cu lei?» Iar regele a zis: 

«Adevărat este cuvântul: peste legile mezilor şi ale perşilor nu se va 

trece!». Atunci ei, răspunzând, au zis în faţa regelui: «Daniel, cel 

dintre fiii robilor iudei, nu s-a supus poruncii tale, ci de trei ori pe zi 

înalţă rugăciuni către Dumnezeul său». Când a auzit regele cuvântul 

acesta, foarte s-a întristat în sinea lui pentru Daniel, şi mult s-a străduit 

până la apusul soarelui ca să-l scape. Atunci oamenii aceia au zis către 

rege: «Să ştii, o, rege, că legea mezilor şi a perşilor nu îngăduie ca noi 

să schimbăm ceva din ceea ce regele a rânduit prin poruncă sau 

legiuire». Atunci regele a poruncit şi l-au adus pe Daniel; şi 1-au 

aruncat în groapa cu lei. Dar regele i-a zis lui Daniel: «Dumnezeul tău, 

pe Care tu fără încetare Îl slujeşti, te va scăpa!». Şi au adus o piatră 

care a fost pusă peste gura gropii, iar regele a pecetluit-o cu inelul său 

şi cu inelul dregătorilor săi; aceasta, ca nu cumva să se pună la cale 

vreun vicleşug asupra lui Daniel. Pe urmă regele s-a dus în palatul lui 

şi a petrecut noaptea în post, bucate nu i s-au adus, iar somnul nu s-a 

lipit de el. Şi sculându-se regele dis-de-dimineaţă, a venit în grabă la 

groapa cu lei. Şi, apropiindu-se de groapă, l-a strigat cu glas mare pe 

Daniel: «Daniele, tu, robul Dumnezeului Celui viu, oare Dumnezeul 

tău, Căruia tu fără încetare Îi slujeşti, a putut să te scape de lei?». Iar 

Daniel, răspunzând, i-a zis regelui: «O, rege, în veci să trăieşti! 

Dumnezeul meu l-a trimis pe îngerul Său şi a închis gurile leilor, iar ei 

nu mi-au făcut nici un rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea 

Lui, precum şi în faţa ta, rege, n-am făcut nici un rău!». Atunci regele 

s-a bucurat mult pentru el şi a poruncit ca Daniel să fie scos afară din 

groapă. Şi Daniel a fost scos afară din groapă şi nici o vătămare nu i-a 

fost găsită, căci el crezuse în Dumnezeul său. Iar regele a poruncit şi i 
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s-au adus oamenii care-l pârâseră pe Daniel şi i-a aruncat în groapa cu lei, 

pe ei şi pe copiii lor şi pe femeile lor; şi nu au ajuns în fundul gropii, că leii s-

au şi năpustit asupra lor şi le-au sfărâmat toate oasele” (Daniel 6,8, 10-25). 

„Dumnezeu i-a poruncit unui peşte mare să-l înghită pe Iona. Şi a 

stat Iona în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi. Şi Domnul i-a poruncit 

peştelui, iar acesta l-a lepădat pe Iona la ţărm” (Iona 2,1 şi 11). 

La începutul activităţii Sale publice, înainte de a-şi alege cei 

doisprezece Apostoli, într-o dimineaţă Mântuitorul se găsea pe ţărmul 

Mării Galileii şi i-a zis lui Simon Petru: „Du corabia la adânc şi aruncaţi-vă 

mrejele ca să pescuiţi. Şi Simon I-a răspuns: «Învăţătorule, toată noaptea 

ne-am trudit şi nu am prins nimic, dar după cuvântul Tău voi arunca 

mrejele». Şi făcând aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau 

mrejele. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie să vină să le 

ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se 

afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, 

zicând: «Ieşi de la mine Doamne, că sunt om păcătos». Că spaimă îl 

cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care 

îi prinseseră” (Luca 5,4-9). 

„Un călugăr s-a dus la mănăstirea Suviva să ridice parastas. A 

chemat la pomană pe stareţul mănăstirii şi i-a spus: «Fă bine şi trimite la 

schitul sirienilor din apropiere, ca să vină şi călugării de acolo la pomană, iar 

ei, la rândul lor, să trimită vorbă şi celor din mănăstirea Horemvi, ca să ni se 

alăture şi ei». Stareţul a trimis un frate la schitul sirienilor, care i-a spus 

stareţului de acolo: «Vino până la mănăstirea Suviva, dar te rog vesteşte şi 

călugărilor de la Horemvi, ca să vină şi ei». Stareţul i-a răspuns: «Frate, nu 

am pe cine să trimit. Fă însă bine şi du-te tu să-i chemi la pomană». Fratele a 

răspuns: «Nu am fost niciodată acolo şi nu ştiu drumul». Stareţul i-a spus 

atunci câinelui său: «Du-te cu fratele până la mănăstirea Horemvi». Şi a 

plecat câinele cu monahul şi l-a condus până la poarta mănăstirii”
126

. 

„În muntele Mardes de lângă Marea Moartă locuiau nişte 

anahoreţi, care aveau o grădină la zece kilometri de ţărmul mării, unde 
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lucra un grădinar. Când anahoreţii aveau nevoie de legume, puneau 

samarul pe măgar şi îi spuneau: «Du-te la grădină şi adu-ne zarzavat», 

iar acesta se ducea la grădină şi oprindu-se lângă poartă, o lovea cu 

capul. Auzind grădinarul, încărca samarul cu zarzavat, după care 

măgarul se întorcea la anahoreţi”
127

. 

„În mănăstirea Arselan un arici şi-a adus puiul în gură, căci era 

orb, la picioarele lui Ioan Savaitul. Când a văzut cuviosul că era orb, s-

a aplecat la pământ şi făcând tină a uns ochii puiului şi acesta a 

început să vadă. Apropiindu-se, mama ariciului a sărutat urmele 

bătrânului şi, luând puiul, a plecat săltând. A doua zi mama ariciului a 

adus în gură o varză mare, trăgând-o cu mare greutate. Surâzând, 

cuviosul i-a zis: «De unde aduci această varză? Cu siguranţă că ai 

furat-o din grădinile părinţilor, eu însă nu mănânc lucruri furate. Du-te 

şi pune-o de unde ai furat-o». Ruşinându-se, mama ariciului a luat 

varza şi a dus-o în grădina de unde o luase”
128

. 

„Un călugăr din Egipt a fost trimis la o ascultare dincolo de 

Nil. Când a ajuns la râu şi a văzut că nu poate trece apa, a plecat 

genunchii la rugăciune şi venind un crocodil l-a luat în spate şi l-a 

trecut de cealaltă parte a apei. După împlinirea ascultării, a venit iarăşi 

la râu şi crocodilul l-a luat din nou în spate şi l-a trecut apa”
129

. 

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Sfântul Antonie cel Mare, care dorind 

să treacă Nilul şi negăsind nici o barcă, a traversat fluviul pe spinarea 

unui crocodil. 

„Avva Ştefan a locuit o vreme la Maloha, o văgăună aproape 

inaccesibilă, la o distanţă de şaizeci de kilometri de Muntele Sinai, şi a 

semănat nişte legume pentru hrana lui, căci altceva nu creştea acolo. 

Noaptea au venit însă aricii mâncând şi pustiind tot. Într-una din zile, 

pe când avva şedea mâhnit, a văzut un leopard care trecea pe acolo şi 

l-a chemat la el. Fiara a venit şi s-a aşezat la picioarele monahului, 

care i-a spus: «Fă bine şi nu mai pleca de aici, ci păzeşte această 
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grădină mică». Şi a rămas leopardul cu bătrânul mulţi ani, păzind 

legumele, până când avva s-a săvârşit din această viaţă”
130

. 

„Un călugăr pe nume Pavel s-a dus cu catârii la Ierihon. Pe 

când el se afla într-un han, un catâr împins de diavol, fără ştirea lui 

Pavel, a călcat un copil şi l-a omorât. Foarte întristat din această 

pricină, avva Pavel a plecat la Arona, unde s-a făcut pustnic, plângând 

mereu moartea copilului şi spunând: «Eu am ucis copilul şi la judecată 

voi fi osândit ca un ucigaş». Alături de Pavel trăia un leu, iar călugărul 

se ducea în fiecare zi în culcuşul acestuia, aţâţându-l, ca să se ridice şi 

să-l mănânce. Leul însă nu l-a vătămat deloc. Văzând aceasta, avva 

Pavel a spus: «Mă voi culca în calea leului când se va duce la râu să se 

adape şi atunci o să mă mănânce». Culcându-se la pământ, după puţin 

timp a venit leul şi trecând pe lângă călugăr, nu s-a atins deloc de el. 

Atunci monahul a fost încredinţat că Dumnezeu i-a iertat păcatul”
131

. 

„La Sapsa locuia un călugăr bătrân care ajunsese la o viaţă atât de 

virtuoasă, încât primea leii în peştera lui şi le dădea să mănânce din sân”
132

. 

Un monah de lângă Muntele Sinai a fost vizitat de nişte călugări aflaţi 

în trecere pe acolo, care l-au întrebat cu ce se hrăneşte în acea pustietate. 

Monahul le-a răspuns: „Drept hrană am curmalele pe care mi le aduce un frate 

la porunca lui Dumnezeu. Pe când spunea el acestea, din zare a apărut un leu, 

iar cei ce erau împreună cu monahul au fost cuprinşi de spaimă. Atunci 

pustnicul a făcut un semn leului, care s-a apropiat îndată, purtând cu sine un 

ciorchine de curmale. După ce a lăsat curmalele, a plecat şi când a ajuns la o 

oarecare distanţă de călugări, s-a întins ca să se culce”
133

. 

„În ţinutul în care trăia avva Iulian a venit un leu, care a 

început să sfâşie mulţi oameni. Într-o zi avva a chemat pe ucenicul său 

Pangratie şi i-a zis: «Du-te cam trei kilometri spre miază-zi şi acolo 

vei întâlni un leu culcat, căruia să-i spui: Smeritul Iulian îţi 

porunceşte: în numele lui Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui viu, 

pleacă din ţinutul acesta!». Pangratie a plecat şi l-a găsit pe leu culcat. 
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Când i-a spus cuvintele bătrânului, leul a plecat îndată şi toţi din 

ţinutul acela au slăvit pe Dumnezeu”
134

. 

„Într-o zi Ioan Anahoretul trecea prin satul Sohu, lângă care se 

găsea peştera în care trăia el. Pe când mergea a văzut un leu care 

venea spre el. Calea era foarte îngustă şi trecea printre două garduri 

mari făcute din spini, însă bătrânul nu s-a întors din drum, iar leul nu 

putea să se întoarcă din pricina îngustimii potecii. Când bătrânul şi 

leul s-au apropiat unul de celălalt, iar leul a văzut că monahul nu vrea 

să se întoarcă din drum, s-a ridicat pe picioarele din spate şi a aplecat 

gardul, făcând puţin loc, pentru ca bătrânul să poată trece nestingherit. 

Bătrânul a trecut atingându-se de spatele leului, care după aceea s-a 

ridicat de pe gard şi a plecat în drumul lui”
135

. 

„În apropierea unui schit erau nişte morminte, lângă care îşi avea 

culcuşul o leoaică. Avva Pavel şi-a trimis ucenicul să-i aducă ceva din 

locul acela. Ucenicul i-a zis: «Ce voi face, avvo, dacă leoaica va veni 

asupra mea?» Glumind, bătrânul i-a zis: «Dacă leoaica se va repezi la tine, 

leag-o şi adu-o aici». Fratele a plecat în locul acela, iar leoaica a venit 

asupra lui, dar, după cuvântul bătrânului, ucenicul s-a repezit să o prindă, 

însă leoaica a luat-o la fugă. Alergând după ea, ucenicul i-a zis: «Părintele 

meu aşteaptă să te leg», iar ea oprindu-se, a stat să fie legată. În acest timp 

avva îl aştepta cu îngrijorare pe ucenic şi văzându-l că vine cu leoaica 

legată, s-a minunat şi vrând să-l smerească, i-a zis: «Câine nebun ai adus tu 

aici», şi dezlegând leoaica, i-a dat drumul ca să plece”
136

. 

Avva Agatonic, stareţul chinoviei Castelului, le-a povestit unor 

călugări: „Într-o zi m-am dus la Ruva ca să mă întâlnesc cu avva 

Pimen. L-am găsit şi i-am spus frământarea mea, dar pentru că în timp 

ce noi vorbeam se înserase, m-a găzduit în peştera lui. Fiind iarnă, am 

pătimit cumplit în noaptea aceea din pricina frigului. A doua zi de 

dimineaţă, avva Pimen mi-a spus: «Ce ai, fiule?». «Iartă-mă părinte - 

i-am răspuns eu - dar am dormit tare greu astă noapte din pricina 

frigului». Văzând că avva era fără haine, l-am întrebat cum de lui nu i-

                                                 
134

 Ioan Moshu, Op. Cit., p. 69. 
135

 Ibidem, pp. 171-172. 
136

 Patericul, p. 125. 



135 

 

 

a fost frig, iar el mi-a răspuns: «Azi noapte s-a culcat un leu lângă mine şi m-a 

încălzit»”
137

. 

Avva Alexandru povesteşte: „Într-o zi, pe când mă găseam în peştera 

avvei Pavel Heladicul, a bătut cineva la uşă. Bătrânul a ieşit, şi luând pâine şi 

apă, a dat celui de afară să mănânce. Crezând că este un străin, m-am uitat pe 

fereastră şi am văzut că cel care mânca era un leu. Atunci i-am spus bătrânului: 

«Pentru ce, avvo, i-ai dat leului să mănânce?». Iar el mi-a răpuns: «Am întâlnit 

acest leu şi i-am poruncit să nu facă nici un rău vreunui om sau animal, căci 

zilnic îi voi da de mâncare, iar de şapte luni el vine de două ori pe zi la mine şi eu 

îl hrănesc». După câteva zile m-am dus din nou la bătrân ca să cumpăr nişte vase 

învelite în nuiele de răchită şi l-am întrebat: «Ce face leul?». Iar el mi-a răspuns: 

«Rău». Atunci l-am întrebat: «De ce?». Iar el mi-a răspuns: «Ieri, ca de obicei, 

leul a venit ca să-i dau de mâncare şi am văzut că botul îi era mânjit de sânge şi i-

am spus: Ce înseamnă aceasta? Nu m-ai ascultat şi ai mâncat carne. Domnul să 

fie binecuvântat, de azi înainte nu-ţi mai dau din mâncarea părinţilor, 

mâncătorule de carne! Pleacă de aici! Dar el nu a vrut să plece. Atunci am luat o 

funie, am împletit-o în trei, i-am dat trei lovituri şi leul a plecat»”
138

. 

„Într-o zi, pe când avva Gherasim mergea pe malul râului 

Iordan, a întâlnit un leu care răcnea foarte tare, pentru că îl durea 

piciorul, în care îi intrase un spin şi de aceea era umflat şi plin de 

puroi. Când leul l-a văzut pe călugăr, a venit la el şi i-a arătat piciorul 

rănit. Leul parcă plângea şi îl ruga pe avva să-l tămăduiască. Văzând 

călugărul suferinţa leului, s-a aşezat jos, i-a luat laba piciorului în 

mâini şi deschizând umflătura, i-a scos spinul şi a curs de acolo o 

mulţime de puroi. După ce a curăţat bine laba leului, i-a legat piciorul 

cu o bucată de pânză şi i-a dat drumul. Leul însă nu a vrut să-l mai 

părăsească pe bătrân, ci, ca un adevărat ucenic, îl însoţea oriunde se 

ducea, încât se minuna avva de o recunoştinţă atât de mare din partea 

unei fiare, iar călugărul a început să-l hrănească cu pâine şi boabe 

muiate. Avva Gherasim avea în mănăstire un măgar pentru cărat apa, 

pentru că părinţii beau apă din râul Iordan, care se găsea cam la o milă 
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depărtare de mănăstire. Călugării aveau obiceiul să lase măgarul să 

pască pe malul Iordanului, păzit de leu. Într-o zi, pe când măgarul 

păştea, leul s-a îndepărtat cam mult de el, iar nişte cămilari care 

veneau din Arabia văzând măgarul singur, l-au luat şi şi-au continuat 

drumul. Văzând că a pierdut măgarul, leul a venit la avva Gherasim 

foarte supărat. Crezând avva că leul a mâncat măgarul, l-a întrebat: 

«Unde este măgarul?». Leul însă stătea tăcut şi privea în jos, ca un om. 

Atunci bătrânul i-a spus: «Ai mâncat măgarul? Binecuvântat să fie 

Domnul. De acum înainte tu ai să faci treaba lui». Şi de atunci leul, la 

porunca bătrânului, purta samarul măgarului cu patru vase de lut, în 

care aducea apă la mănăstire. Într-o zi a venit la bătrân un ostaş. Când 

a văzut că leul căra apă şi aflând ce s-a întâmplat, i s-a făcut milă de 

el, şi scoţând trei monede, le-a dat bătrânului ca să cumpere un măgar 

pentru căratul apei, uşurând leul de această corvoadă. După o vreme, 

cămilarul care luase măgarul a venit cu acesta la Ierusalim pentru a 

vinde grâu. După ce a trecut Iordanul, s-a întâlnit cu leul şi, părăsindu-

şi cămilele de frică, a fugit din calea lui. Recunoscând măgarul, leul a 

alergat după el, şi apucându-l cu gura de căpăstru, cum îi era obiceiul, 

a tras după el măgarul şi cele trei cămile, răcnind de bucurie, pentru că 

a găsit măgarul pe care îl pierduse, şi aşa a venit la bătrân. Cunoscând 

avva că leul a fost ocărât pe nedrept, i-a pus numele Iordan. Când avva 

Gherasim s-a mutat la Domnul şi a fost îngropat, leul nu se afla în 

mănăstire. Când s-a întors, îl căuta pe bătrân, dar avva Savatie, 

ucenicul lui Gherasim, i-a spus: «Iordane, bătrânul ne-a lăsat orfani şi 

s-a mutat la Domnul, dar vino de mănâncă!». Leul însă nu a vrut să 

mănânce, ci necontenit îşi întorcea ochii încoace şi încolo, ca să-l vadă 

pe bătrân, răcnind tare, căci nu suferea să nu-i simtă prezenţa. Avva 

Savatie şi ceilalţi părinţi văzându-l atât de îndurerat, l-au mângâiat pe 

spate şi i-au spus: «Avva a plecat la Domnul şi ne-a lăsat». Deşi i-au 

spus aceste cuvinte, nu au putut să-l facă pe leu să înceteze din răcnit, 

ba chiar, cu cât păreau că-l mângâie prin cuvinte, cu atât mai mult leul 

îşi înteţea răcnetele, arătând prin glas, prin chip şi prin ochi, jalea pe 

care o simţea pentru că nu-l vede pe bătrân. Atunci avva Savatie i-a 

spus: «Dacă nu crezi, vino cu mine şi-ţi voi arăta unde l-am îngropat 

pe bătrân». Şi luând leul, l-a dus la locul unde era mormântul avvei 
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Gherasim. Savatie s-a oprit deasupra mormântului avvei şi i-a zis 

leului: «Iată bătrânul nostru!» şi a făcut o metanie. Văzând leul 

aceasta, şi-a izbit capul cu putere de pământ şi răcnind tare, îndată a 

murit deasupra mormântului”
139

. 

„În lavra avvei Petru trăia un călugăr bătrân, care adeseori 

pleca din mănăstire şi rămânea pe malul Iordanului. Acolo înnopta 

unde găsea un culcuş de leu. Într-o zi a găsit într-o peşteră doi pui mici 

de leu, pe care i-a adus la mănăstire înveliţi în haina lui şi le-a zis 

monahilor: «Dacă am păzi poruncile lui Dumnezeu, leii s-ar teme de 

noi, însă din pricina păcatelor noastre am ajuns robi şi de aceea ne 

temem noi mai mult de ei»”
140

. 

„Toate acestea s-au întâmplat  nu pentru că animalele au suflet, 

ci pentru că Dumnezeu a vrut să arate cât erau de supuse animalele lui 

Adam înainte de călcarea poruncii şi de alungarea din rai”
141

. 
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Chipul monahului la Sfinţii Părinţi
142

 

După ce Dumnezeu a creat pe Adam şi Eva şi i-a aşezat în 

grădina cea din Eden, le-a poruncit: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi 

pământul” (Fac. 1,28), poruncă pe care Dumnezeu o repetă lui Noe şi 

urmaşilor lui (Fac. 9,1)
143

. Dumnezeu a hotărât ca pentru credinţa 

patriarhului Avraam să îşi aleagă un popor din urmaşii lui, iar în sânul 

acestui popor să se nască Mântuitorul lumii. Dumnezeu i-a spus lui 

Avraam în acest sens: „Te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea şi 

voi înmulţi foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului şi ca nisipul 

de pe ţărmul mării şi va stăpâni neamul tău cetăţile duşmanilor săi; şi 

se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru 

că ai ascultat glasul Meu” (Fac. 22,17-18). Întrucât evreilor li s-a vestit 

că din poporul lor se va naşte Mântuitorul lumii, fiecare familie dorea 

să aibă cât mai mulţi copii, nutrind speranţa că unul dintre copiii sau 

urmaşii lor va fi Mesia cel aşteptat. Din acest motiv o familie de evrei 

fără copii era considerată drept blestemată sau uitată de Dumnezeu, 

pentru că nu avea nici o şansă ca din sânul ei să se nască Mântuitorul 

lumii, astfel încât în Vechiul Testament nu exista monahism.  

Cu toate acestea, în Israel a existat gruparea religioasă a 

esenienilor, considerată de către unii cercetători a fi monahi. „Secta 

esenienilor a apărut aproximativ în secolul al II-lea î.d.Hr. şi a dăinuit 

până în anul 70 d.Hr. Între cauzele care au dus la apariţia acestei 

grupări se numără, în primul rând, decadenţa clerului de la templul din 

Ierusalim. În faţa acestei situaţii, esenienii rupând legătura cu 

iudaismul oficial reprezentat de preoţii de la templu, au ales o viaţă 

retrasă, grupându-se în comunităţi de fraţi, cu reguli severe, cu avere 
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comună şi mese sacramentale”
144

. Esenienii trăiau mai ales în localităţi 

rurale, însă „puteau fi găsiţi în toate cetăţile Iudeii, inclusiv în 

Ierusalim, unde duceau o viaţă obişnuită”
145

. „Unii esenieni refuzau să 

se căsătorească, fără a respinge însă din principiu căsătoria. Aceştia 

apreciau că femeia este egoistă, excesiv de geloasă şi abilă în a-l 

seduce pe bărbat prin multe şiretlicuri. Înlănţuit prin obligaţiile faţă de 

soţie şi copii, bărbatul devine un sclav în loc să fie om liber”
146

.  

Din cele prezentate mai sus tragem concluzia că esenienii nu au 

fost călugări sau monahi care şi-au închinat întreaga viaţă lui Dumnezeu, 

aşa cum fac călugării creştini, pentru că „monahismul este un mod de viaţă 

evanghelică, consacrată rugăciunii, contemplaţiei şi ascezei, în totală 

retragere de lume, în deplină ascultare faţă de un părinte duhovnicesc. 

Viaţa monahală este consacrată unei experienţe personale a Duhului Sfânt, 

prin ascultare, sărăcie de bună voie şi feciorie, cele trei «voturi» pe care 

monahul le depune la tunderea în monahism”
147

. 

Monahismul a apărut pentru prima dată în Egipt, de unde a trecut 

în Palestina şi în ţările asiatice din sud estul Mării Mediterane, apoi a 

pătruns în Grecia, de unde s-a răspândit pe continentul european. 

După modul vieţuirii, monahii se împart în trei categorii:  

1. Cei care se nevoiesc într-o mănăstire sau schit în care toate 

bunurile aparţin întregii obşti, toţi au de îndeplinit ascultări pentru 

obşte, iar mesele sunt servite de către toţi la trapeză (sala de mese a 

mănăstirii). Călugării din mănăstirile de obşte au de îndeplinit la chilie 

canonul de rugăciune, diata sau pravila călugărească, iar la biserică au 

datoria de a participa la cele şapte laude. Majoritatea mănăstirilor de 

astăzi urmează acest mod de vieţuire călugărească, cunoscut sub 
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numele de cenobitic sau chinovial, întemeietorul lui fiind Sfântul 

Pahomie (290-340).  

2. Cei care locuiesc în jurul unei mănăstiri în propriile lor case, 

pot deţine o bucăţică de pământ, unii dintre ei având de îndeplinit 

anumite ascultări pentru mănăstire. Canonul de rugăciune este identic 

cu cel al monahilor din mănăstirile de obşte, atât la chilie, cât şi la 

biserică. Acest mod de vieţuire este urmat de mănăstirile Agapia şi 

Văratec din Moldova, fiind cunoscut sub numele de idioritmic. 

3. Cei care vieţuiesc în izolare (într-o peşteră, scorbură, 

pădure, vârf de munte etc.), având ca îndeletnicire rugăciunea 

neîncetată şi munca pentru procurarea celor necesare traiului de 

fiecare zi. Cu toate că aceşti călugări, cunoscuţi sub numele de 

pustnici, anahoreţi, sihaştri, schimnici sau eremiţi, trăiesc în izolare de 

lume, totuşi ei păstrează legătura cu un părinte duhovnicesc, la care se 

spovedesc şi care îi îndrumă spiritual, şi cu o mănăstire sau un schit, 

unde participă din când în când la sfintele slujbe, împărtăşindu-se cu 

trupul şi sângele Domnului. Acest mod al vieţuirii monastice, mai rar 

întâlnit în zilele noastre, era foarte frecvent în pustia Egiptului, în Ţara 

Sfântă, în Muntele Athos, dar şi în alte ţări creştine. Cel mai renumit 

pustnic din ţara noastră a fost Daniil Sihastrul. Acest mod de vieţuire 

se numeşte eremitic sau anahoretic, fondatorul său fiind Sfântul 

Antonie cel Mare (250-356). 

Drept regulament sau manual al vieţii monahale în Răsăritul 

Ortodox avem „Regulile Mici” şi „Regulile Mari” alcătuite de Sfântul 

Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei (329-379). 

I Vocaţia monahală 

Orice creştin, oricât de păcătos ar fi, dacă vrea să renunţe la 

păcate, să se căiască de ele şi să îşi închine viaţa lui Dumnezeu, poate 

intra în monahism, canoanele Bisericii stabilind că „viaţa anterioară, 

păcătoasă, a cuiva, nu este piedică pentru intrarea în monahism” 

(canonul 43 al Sinodului VI ecumenic)
148

. Călugării proveniţi însă 
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dintre oameni păcătoşi, cu impedimente la preoţie, vor rămâne toată 

viaţa simpli monahi, neputând intra în cler. Deosebit de importantă în 

cazul oamenilor întinaţi cu păcate grave care intenţionează să intre în 

mănăstire este atitudinea acestora, dacă ei sunt cu adevărat dispuşi să 

renunţe la voia proprie şi să împlinească fără cârtire toate ascultările pe 

care le vor primi de la stareţul lor. De aceea în perioada de noviciat, cel 

intrat în mănăstire este supus la diverse încercări, prin care dovedeşte 

dacă este sau nu bun de călugăr, pentru că „Dumnezeu nu vrea să fie 

primit la călugărie oricine cere aceasta”
149

, ci numai cei care îşi împlinesc 

îndatoririle de monah. „Viaţa călugărească este aleasă pe baza unei 

chemări de la Dumnezeu. Cel ce a ascultat de această chemare şi a 

îmbrăţişat viaţa monahală este însă dator să prelungească în fapte 

răspunsul său afirmativ, numai aşa răspunsul la chemarea lui Dumnezeu 

fiind deplin”
150

. „Cel ce-şi descoperă vocaţia monahală trebuie s-o ia în 

serios şi, împlinind-o, să nu se mândrească, socotind că face mai mult 

decât era dator să împlinească şi că este mai bun decât semenii săi”
151

. 

Vom prezenta în acest sens exemplul unui tâlhar care s-a călugărit şi a 

ajuns chiar să săvârşească minuni: „În părţile Hermopolei era o căpetenie 

de tâlhari vestită, pe nume David, care avea sub stăpânirea lui mai mult 

de treizeci de hoţi, care a jefuit multă lume, a omorât mulţi oameni şi a 

făcut nenumărate rele. Odată, pe când se găsea într-un munte, David şi-a 

venit în fire, căindu-se pentru toate răutăţile pe care le-a făcut. A părăsit 

viaţa tâlhărească şi s-a dus la o mănăstire. A bătut la poarta acesteia, iar 

portarul l-a întrebat ce vrea. David i-a răspuns că vrea să se facă monah. 

Portarul l-a anunţat pe stareţ, care a venit la tâlhar şi văzându-l că este bătrân, 

i-a spus: «Nu te pot primi în mănăstire, pentru că părinţii de aici au foarte 
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mult de lucru, iar nevoinţele lor şi asceza sunt mari. Tu eşti deprins cu 

alt fel de viaţă şi nu vei suporta rigorile mănăstirii». Tâlharul însă îl 

ruga pe stareţ, zicând: «Voi îndeplini toate ascultările, numai 

primeşte-mă». «Nu ai să faci faţă», i-a răspuns stareţul. Atunci 

căpetenia de hoţi i-a spus: «Să ştii că eu sunt David, căpetenia hoţilor 

şi am venit la această mănăstire ca să-mi plâng păcatele. Dacă nu vrei 

să mă primeşti, îţi promit că voi reveni la vechea mea îndeletnicire, 

voi aduce aici pe toţi supuşii mei, vom omorî toţi călugării de aici şi 

vom dărâma această mănăstire». La auzul acestor cuvinte, stareţul l-a 

primit în mănăstire şi l-a făcut călugăr. David a început să se 

nevoiască, încât a întrecut în înfrânare, ascultare şi smerenie pe toţi cei 

din mănăstire. Deşi erau acolo cam şaptezeci de călugări, David le era 

tuturor de folos, făcându-se pildă pentru toţi. Într-o zi, pe când David 

se afla în chilia lui, a fost trimis la el un înger, care i-a zis: «Davide, 

Domnul Dumnezeu ţi-a iertat toate păcatele tale, iar de acum înainte 

vei fi făcător de minuni». Călugărul i-a răspuns îngerului: «Nu pot 

crede că într-un timp atât de scurt Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele 

mele, care sunt mai grele decât nisipul mării». Îngerul i-a spus: «De 

vreme ce nu l-am cruţat pe preotul Zaharia, pentru că nu m-a crezut 

când i-am vestit că soţia lui va naşte un fiu, ci i-am legat limba, te voi 

cruţa oare pe tine? Drept aceea de acum înainte nu vei mai putea vorbi 

deloc». Avva David i-a făcut metanie îngerului, zicând: «Pe când eram 

în lume şi săvârşeam nelegiuiri şi vărsări de sânge vorbeam, iar acum, 

când vreau să Îi slujesc lui Dumnezeu şi să-I înalţ laude, vrei să-mi 

legi limba, ca să nu pot vorbi?». Atunci îngerul i-a răspuns: «Vei putea 

vorbi atât timp cât te vei ruga lui Dumnezeu, în afară de aceasta însă 

nu vei putea rosti nici măcar un singur cuvânt». Aşa s-a şi întâmplat, 

când se ruga David lui Dumnezeu, putea să grăiască, însă alte cuvinte 

nu au mai ieşit din gura lui, iar Dumnezeu a săvârşit prin el multe 

minuni”
152

. 
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II Misiunea şi scopul călugăriei 

„Misiunea călugărilor este una singură: să-L laude neîncetat pe 

Dumnezeu şi să se roage pentru lume şi pentru iertarea păcatelor 

lor”
153

, „iar scopul călugăriei - afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul - 

este să desfacă sufletul monahului de împătimirea şi înlănţuirea de 

cele materiale şi să-l întoarcă spre Dumnezeu”
154

. 

 

III Părintele duhovnicesc 

„Nimeni să nu se încreadă în judecata proprie, mai ales la 

începuturile vieţii sale călugăreşti, ci se cade să întrebe întotdeauna un 

povăţuitor”
155

, căci „neascultând cineva de un povăţuitor iscusit nu-şi 

dă seama de limitele puterilor sale, se supraapreciază şi nu are cine îl 

face atent la scăderile şi greşelile lui”
156

. Monahii au nevoie de părinţi 

duhovniceşti ca să îi formeze, „pentru că numai cel ce a răbdat ispitele 

şi le-a biruit poate învăţa pe alţii cum să biruie încercările ce le vin”
157

. 

„Pentru călugării tineri este lucru primejdios şi pierzător să-şi aleagă 

un povăţuitor după voia lor, căci aceştia conduc în prăpăstii şi în locuri 

de pierzare, de aceea este mai bine să rabde pe lângă un învăţător 

aspru până la sfârşit şi să nu caute unul gata la pogorăminte şi la 

slăbirea frâului”
158

. „Părintele duhovnicesc să nu judece însă monahii 

întotdeauna numai după dreptate, ci să ţină seama şi de neputinţele 

lor”
159

. Avva Dorotei îi îndeamnă pe călugării bătrâni din 

mănăstiri: „De eşti povăţuitor al monahilor, îngrijeşte-te de ei cu 

asprimea inimii şi cu dragostea îndurătoare. Învaţă-i cu fapta şi cu 
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cuvântul cele ce trebuie făcute, dar cel mai mult cu fapta, pentru că 

pildele sunt mai lucrătoare”
160

. 

 

IV Starea călugărească este mare 

„Un călugăr tânăr, cuprins de întristare, l-a întrebat pe un 

călugăr bătrân: «Ce să mă fac, părinte, pentru că sunt supărat de 

gândul că m-am lepădat prea tânăr de lume şi cred că nu pot să mă 

mântuiesc». Bătrânul i-a răspuns: «Chiar de nu vom putea intra în rai, 

mai bine este pentru noi să murim în mănăstire, decât să ne întoarcem 

în lume”
161

. „Un monah intrat de curând în mănăstire nu a ajuns la 

cine ştie ce vieţuire înaltă, însă este pe o treaptă mai sus decât cea a 

vieţuirii în lume”
162

. 

Sfinţii Părinţi spun că „ruşinea şi necinstea călugărului care 

părăseşte viaţa monahală este mare, chiar dacă ar ajunge împărat”
163

, 

„deoarece călugăria este mai mare decât împărăţia lumii acesteia”
164

. 

Ioan Carpatiul a afirmat că: „monahii sunt mai mari, mai străluciţi şi 

mai slăviţi decât împăraţii, ca unii care petrec pururea împreună cu 

Dumnezeu”
165

, „neexistând sub cer vreun cin mai frumos decât cel 

monahal”
166

. Sfântul Isaac Sirul a spus şi el că „vieţuirea călugărească 

se ia la întrecere cu cea a îngerilor”
167

, pentru că „idealul 
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monahismului creştin este realizarea modului existenţei îngereşti în 

trupul omenesc”
168

. 

În cele ce urmează vom prezenta două exemple, din care vom 

înţelege cât de mare este înaintea lui Dumnezeu starea călugărească: Un 

monah din Tebaida le-a povestit altor călugări: „Eu sunt fiu de preot 

idolatru. Când eram copil, de multe ori îl vedeam pe tatăl meu mergând 

dimineaţa şi seara la capişte, tămâind idolii şi închinându-li-se. Odată am 

intrat eu după tatăl meu în capişte, fără să mă vadă. Acolo am văzut pe 

satana şezând ca un împărat pe tron şi toţi slujitorii lui erau adunaţi înaintea 

sa. Unul dintre draci a venit şi i s-a închinat. Iar el l-a întrebat: «De unde vii 

şi ce ai făcut?». Dracul i-a răspuns: «Am fost în cutare loc şi am iscat 

ceartă, război mare şi am provocat multă vărsare de sânge între oameni şi 

am venit ca să-ţi spun». Satana l-a întrebat: «În câte zile ai făcut aceasta?». 

Dracul a răspuns: «În treizeci de zile». Mâniindu-se, satana i-a zis: «Numai 

atâta lucru mi-ai făcut în atâtea zile?». Şi a poruncit să fie bătut. Apoi a 

venit altul de i s-a închinat, iar satana l-a întrebat: «De unde ai venit?». 

Acela i-a răspuns: «Am fost pe mare şi am ridicat furtună asupra unei 

corăbii pline de oameni şi s-au înecat toţi şi am venit ca să-ţi spun». Satana 

l-a întrebat: «În câte zile ai făcut aceasta?». «În douăzeci de zile», i-a 

răspuns diavolul. Atunci satana i-a zis: «Pentru ce numai aşa puţin lucru 

mi-ai făcut în atâtea zile?». Şi a poruncit să fie bătut şi acela. A venit un al 

treilea drac şi i s-a închinat, iar satana l-a întrebat şi pe el: «De unde ai 

venit?». Iar acela a răspuns: «În cetatea în care ne aflăm s-a făcut o nuntă şi 

am iscat zarvă şi ceartă mare între nuntaşi, între mire şi mireasă şi am făcut 

multă vărsare de sânge şi am venit ca să-ţi spun». Şi l-a întrebat satana: «În 

câte zile ai făcut aceasta?» Şi dracul a răspuns: «În cinci zile». Şi a poruncit 

să-l bată şi pe el, zicând: «Pentru ce mi-ai făcut numai atâta lucru în cinci 

zile?». După aceea a venit alt drac şi i s-a închinat. Şi l-a întrebat satana şi 

pe acela: «Dar tu de unde ai venit?». Acela i-a răspuns: «Eu, stăpâne, timp 

de patruzeci de ani m-am luptat neîncetat cu un călugăr din pustie, iar în 

această noapte l-am făcut să cadă în desfrânare». Auzind aceasta, satana 

s-a ridicat şi l-a sărutat şi luând coroana de pe capul lui a aşezat-o pe 
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capul celuilalt şi l-a pus pe un scaun aproape de al lui, zicând: «Cu 

adevărat, bun lucru şi plăcut mi-ai făcut, vrednic eşti de cinstea mea că 

ai reuşit o izbândă ca aceasta». Iar călugărul care povestea a continuat: 

«Văzând eu acestea cu ochii mei şi auzindu-le cu urechile mele, am 

cunoscut că cinul monahal este mare şi lăsând lumea, am venit în 

pustie şi m-am călugărit»”
169

. Un călugăr a plecat să ceară sfatul 

altuia. Când a ajuns la chilia acestuia, a bătut la uşă, dar nu a primit 

nici un răspuns. După o vreme a ieşit călugărul din chilie şi l-a 

întrebat: „Aştepţi de multă vreme?”, iar acela i-a răspuns că nu. Atunci 

cel care ieşise din chilie i-a spus că tocmai i se arătase Sfântul Împărat 

Constantin cel Mare, care i-a mărturisit cât de minunate sunt 

frumuseţile raiului. Împăratul i-a făcut cunoscut faptul că cei mai plini 

de slavă de acolo sunt călugării cu viaţă curată, şi i-a zis că dacă el ar 

fi ştiut din timpul vieţii pământeşti ce răsplată îi aşteaptă pe călugări în 

rai, cu siguranţă ar fi renuţat la tron şi s-ar fi călugărit. 

„Pe cât de mari şi de negrăit sunt bunătăţile făgăduite de 

Dumnezeu monahilor, pe atât de mari trebuie să fie şi ostenelile şi 

luptele împreunate cu nădejde şi credinţă pentru a le dobândi”
170

. 

 

V Virtuţile călugăreşti 

 

1. Lepădarea de lume  

„Pe când avva Arsenie vieţuia în lume şi se găsea în palatele 

împărăteşti, s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: «Doamne, îndreptează-

mă, ca să ştiu cum să mă mântuiesc?». Şi a auzit el glas din cer, 

zicându-i: «Arsenie, fugi de lume şi de oameni şi te vei mântui»”
171

. 

„Ataşarea afectivă şi pătimaşă de lucrurile din lume este contrară firii 

omului, care este făcut să stea şi să înainteze, prin spiritul său, în 

relaţia cu Dumnezeu, persoana şi spiritul suprem. Omul nu este făcut 

pentru a se robi obiectelor, ci pentru a realiza prin ele o relaţie tot mai 
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intensă cu persoanele”
172

. Tocmai de aceea monahul se leapădă de 

lume, considerându-se mort pentru ea, căci aşa cum a afirmat Sfântul 

Ioan Evanghelistul: „Lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui 

Dumnezeu rămâne în veac” (I Ioan 2,17). Sfântul Simeon Noul Teolog 

îi încurajează în acest sens pe călugări: „Dacă lumea şi toate cele din 

lume trec, iar Dumnezeu este singur nestricăcios şi nemuritor, 

bucuraţi-vă toţi câţi aţi părăsit pentru El cele nestricăcioase”
173

. Astfel 

„monahul trebuie să se simtă în această lume ca un călător străin”
174

, 

„precum peştele pe uscat”
175

, de aceea „cei ce vin la călugărie trebuie 

să renunţe la toate, să dispreţuiască toate, ca să pună o temelie 

bună”
176

. Sfântul Ioan Scărarul le spune şi el călugărilor: „Este cea 

mai mare ruşine ca, după ce am părăsit toate, după chemarea cu care 

Dumnezeu Însuşi, iar nu un om ne-a chemat, să ne îngrijim de altceva 

care nu ne poate face nici un bine în ceasul morţii”
177

.  

Vom relata două întâmplări din Pateric despre lepădarea 

călugărilor de lume: „La avva Arsenie a venit o dată un avocat, 

aducându-i testamentul unui om bogat, rudă a cuviosului, care de 

curând se mutase din această viaţă şi îi  lăsase acestuia drept moştenire 

o avere foarte mare. Călugărul a luat testamentul şi a vrut să-l rupă. 

Văzând aceasta, avocatul l-a rugat să nu facă aşa ceva, pentru a nu-i 

crea lui probleme. Atunci avva i-a spus: «Eu înaintea rudeniei mele 

am murit pentru lume» şi a trimis testamentul înapoi, fără să-l 

accepte”
178

. „Unui călugăr care vieţuia într-o peşteră din pustie i s-a 

vestit de către rudeniile sale după trup că tatăl său este chinuit rău de o 

boală, iar sfârşitul îi este aproape, drept pentru care să vină să-şi ia 

                                                 
172

 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, Traducere, introducere şi 

note de Pr. Prof.  Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Vol. VI, Bucureşti, 1997, p. 

209, nota 17. 
173

 Ibidem, p. 22. 
 

174
 Nichifor Crainic, Sfinţenia-împlinirea umanului, Trinitas, Editura 

Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 40.  
 

175
 Arhim. Ilie Cleopa, Despre vise şi vedenii, Editura Bunavestire, Bacău, 1994, p. 63. 

176
 Filocalia...,Vol. IX, p. 51. 

177
 Ibidem, p. 61. 

178
 Patericul..., pp. 18-19. 



148 

 

 

partea de moştenire. Auzind acestea, monahul a răspuns: «Eu înaintea 

tatălui meu am murit pentru lume, or mort pe viu nu moşteneşte» şi nu 

a acceptat să primească nimic”
179

.  

„Fuga de lume este greu de realizat astăzi în mod total, când 

aproape în toate regiunile lumii s-a extins populaţia. În zilele noastre s-ar 

putea realiza mai degrabă o fugă interioară de lume, mai bine-zis, de ceea 

ce este rău şi pasional în ea, adică o menţinere în curăţia de gânduri, chiar 

la întâlnirea cu oamenii”
180

. Astfel „fuga de lume este considerată nu fuga 

exterioară de aceasta, ci detaşarea de ceea ce este rău în ea”
181

. Tocmai de 

aceea „călugărul este dator să se însingureze nu numai cu trupul, ci şi cu 

sufletul de cele din afară”
182

. Avva Dorotei le spune călugărilor în acest 

sens: „Precum ne-am lepădat de lume şi de lucrurile din ea, aşa trebuie să 

ne lepădăm şi de împătimirea faţă de lucrurile din ea”
183

. „Avva Ioan din 

Cilicia zice şi el: «Fiilor, precum am fugit de lume, să fugim şi de poftele 

trupului»”
184

. „Cel ce s-a lepădat de lucruri, de pildă de femeie şi de bani şi 

de celelalte, a făcut pe omul din afară monah; dar încă nu şi pe cel 

dinlăuntru. Iar cel ce s-a lepădat şi de înţelesurile pătimaşe ale acestora l-a 

făcut şi pe omul dinlăuntru, care este mintea. Pe omul din afară îl poate 

face cineva uşor monah, numai să vrea. Dar nu mică este lupta care se cere 

pentru a face pe omul dinlăuntru monah”
185

. De aceea Talasie Libianul îi 

îndeamnă pe călugări: „Străduiţi-vă să faceţi monah nu numai pe omul din 

afară, ci şi pe omul dinlăuntru, izbăvindu-l de patimi”
186

. 

„Întotdeauna călugării au fugit de lume ca de o piedică în calea 

desăvârşirii”
187

. „Niciodată ei nu au fugit de lume pentru că o 
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condamnau, ci pentru a fi liberi să-I slujească lui Dumnezeu şi să-I 

urmeze lui Hristos”
188

. 

„A se lepăda cineva de lume şi a nu pofti ceva din plăcerile şi 

dulceţile acesteia nu este totuna cu a dori bunătăţile veşnice şi cereşti, 

pentru că cele dintâi le dispreţuiesc mulţi, dar de cele de al doilea 

puţini oameni se îngrijesc”
189

. Drept aceea pe lângă lepădarea de lume 

monahii sunt datori să-L iubească din inimă pe Dumnezeu şi să 

împlinească poruncile Lui, pentru că numai aşa se vor putea bucura de 

bunătăţile împărăţiei cerurilor. 

2 Sărăcia de bună voie 

Unul dintre cele trei voturi monahale este sărăcia de bună voie, 

pentru că aşa cum mărturiseşte un părinte al Bisericii, „«a fi» nu 

trebuie să se lase strâmtorat şi împiedicat de «a avea»”
190

, pentru că 

„cel ce de bună voie nu mai are nimic nu mai este robul lumii, ci este 

mai presus de ea”
191

, iar „sărăcia de bună voie este cu mult mai bună 

decât milostenia”
192

.  „Sărac cu adevărat însă este cel ce s-a lepădat de 

toate avuţiile şi nu mai are nimic pe pământ în afară de trup; iar de 

acesta nu-l mai leagă nici o afecţiune, ci toată grija de sine a 

încredinţat-o lui Dumnezeu şi creştinilor evlavioşi”
193

. „Sfântul Vasile 

cel Mare i-a zis unui senator care se lepădase fără hotărâre de lume şi 

mai ţinea ceva bani ai săi: «Şi pe senator l-ai pierdut şi nici pe monah 

nu l-ai făcut». Trebuie aşadar să tăiem cu toată sârguinţa din suflet 

rădăcina tuturor răutăţilor, care este iubirea de argint, ştiut fiind că de 

rămâne rădăcina, lesne cresc ramurile”
194

. Călugării iubitori de argint 

au de dus o luptă foarte grea. Vom relata în acest sens o întâmplare 
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din Pateric: „Un tânăr şi-a împărţit averile săracilor, ţinând o mică parte şi 

pentru sine şi s-a dus în pustie să se călugărească. Avva Antonie, care a 

aflat ceea ce făcuse tânărul, i-a spus: «De voieşti să te faci monah, du-te în 

primul sat şi cumpără nişte carne, pe care să o atârni în jurul trupului tău 

dezgolit, şi aşa vino până la mănăstire». Împlinind cuvântul bătrânului, în 

timp ce tânărul umbla pe drum, câinii i-au sfâşiat trupul. Ajungând la avva 

Antonie, acesta i-a zis: «Cei ce se leapădă de lume, dar voiesc să aibă bani, 

sunt luptaţi de diavol aşa cum ai fost tu hăituit de câini»”
195

. Vom prezenta 

şi două exemple de călugări care au iubit cu adevărat sărăcia: „Sfântul 

Efrem Sirul a trăit într-o peşteră şi a fost atât de sărac, încât nu a avut nici 

măcar toiag sau traistă”
196

. „În Lavra Turnurilor locuia un călugăr bătrân, 

care cu toate că era foarte sărac, avea totuşi darul milosteniei. Într-o zi a 

venit la acesta un om sărac, cerându-i pomană. Bătrânul nu avea decât o 

singură pâine, pe care i-a oferit-o cerşetorului. Acesta însă i-a spus: 

«Părinte, eu nu de pâine am nevoie, ci de o cămaşă». Auzind aceste 

cuvinte, bătrânul l-a luat de mână pe omul cel sărac şi l-a dus în chilia lui. 

Când acesta a văzut că nu găseşte acolo nici o haină, singura cămaşă a 

călugărului fiind cea de pe el, s-a minunat de sufletul lui plin de virtute şi, 

dezlegându-şi traista de la gât, a deşertat în mijlocul chiliei tot ce avea în 

ea, zicând: «Părinte, primeşte acestea de la mine, căci eu voi găsi în altă 

parte ceea ce caut»”
197

. 

Un părinte al Bisericii ne îndeamnă: „Dacă ţi-a furat cineva 

ceva, socoteşte că ai făcut milostenie cu cele furate”
198

, iar Dumnezeu 

va primi ca atare gândul tău şi paguba ta. În cele ce urmează vom 

prezenta mai multe exemple de călugări jefuiţi de hoţi, care au dovedit 

cu prisosinţă că nu erau deloc legaţi de bunurile materiale pe care le 

deţineau: „Avva Zosima povesteşte: «Cum şedeam în chilie, am auzit 

pe cineva că bate la uşă. Deschizând, am văzut că erau nişte hoţi. I-am 

primit cu blândeţe şi aprinzând o lumânare, am început să le arăt ce 

aveam în chilie, spunându-le că nu voi ascunde nimic de ei». Hoţii m-
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au întrebat dacă am aur. Le-am răspuns: «Da, am trei monede de aur» 

şi am deschis vasul cu banii înaintea lor, iar ei luându-mi cele trei 

monede şi toate lucruruile din chilie, au plecat în pace”
199

. „La un călugăr 

au intrat hoţii şi i-au spus: «Am venit să luăm tot ce ai în chilie». «Luaţi, 

fiilor, tot ce vedeţi», le-a spus el. După ce au golit chilia, au plecat, uitând 

să ia o pungă care era atârnată într-un colţ. Bătrânul a luat punga şi a 

alergat în urma lor, zicându-le: «Luaţi, fiilor, punga pe care aţi uitat-o în 

chilie!». Miraţi de sufletul curat al călugărului, hoţii i-au înapoiat tot ceea 

ce luaseră din chilie şi s-au căit, spunând unul către altul: «Cu adevărat 

călugărul acesta este omul lui Dumnezeu»”
200

. „În chilia avvei Theodor 

au năvălit trei hoţi, iar în timp ce doi dintre ei îl ţineau pe călugăr, al 

treilea a început să care tot ce găsea. După ce hoţul a scos mai multe 

obiecte, voia să ia vasul cu care avva mergea la biserică. Călugărul i-a 

spus să lase vasul la locul lui, însă hoţul nu voiau să-i dea ascultare. 

Atunci smucindu-se cu putere din mâinile celor doi hoţi care îl ţineau, 

avva i-a trântit la pământ. Văzând aceasta, hoţii s-au înfricoşat, însă 

monahul le-a spus: «Nu vă temeţi, pentru că nu vreau să vă fac nici un 

rău, împărţiţi toate lucrurile din chilie în patru părţi şi luaţi trei, iar mie 

lăsaţi-mi o parte» şi aşa au făcut, iar călugărul a păstrat pentru sine vasul 

cu care mergea la biserică”
201

. „În timp ce avva Macarie lipsea din schit, 

un hoţ a intrat la el, iar când călugărul s-a întors, l-a găsit pe acesta 

încărcându-şi cămila cu vasele lui. Macarie a început să încarce împreună 

cu hoţul cămila, iar după ce au pus pe ea toate vasele, tâlharul a început 

să-şi bată animalul, pentru că acesta nu voia să se ridice şi să plece. 

Văzând Macarie aceasta, a intrat în chilie, unde a văzut o daltă mică. 

Luând-o, a pus-o pe cămilă, zicând hoţului: «Frate, aceasta aştepta 

cămila» şi lovind animalul cu piciorul, i-a zis: «Ridică-te!». Cămila s-a 

ridicat îndată şi a mers un pic pentru cuvântul călugărului, dar s-a aşezat 

din nou jos şi nu a vrut să se mai ridice până nu au descărcat toate vasele 

şi abia apoi a vrut să plece din loc”
202

. 
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3 Ascultarea de bună voie 

„Tot cel ce-şi împlineşte voia proprie nu se deosebeşte cu 

nimic de animale, pentru că acestea când flămânzesc mănâncă, atunci 

când însetează se adapă, iar când le este somn se culcă”
203

, pe când cel 

ce stă „în ascultare de un părinte duhovnicesc dobândeşte o mare tărie, 

ascultarea fiind izvorul tăriei pentru biruirea tuturor patimilor şi 

cultivarea virtuţilor”
204

. 

„Călugării sunt datori să preţuiască mai mult ascultarea decât 

nevoinţa, pentru că cea din urmă ne învaţă mândria, pe când cea dintâi 

smerenia”
205

, pentru că „ascultarea este începutul smereniei”
206

. 

„Ascultarea este mai mare decât vieţuirea în pustnicie pentru 

că nu este pândită de mândrie, iar cel ce stă sub ascultare s-a obişnuit 

să atârne întotdeauna de sfatul părintelui său duhovnicesc şi, prin el, 

de Dumnezeu”
207

, iar „cel ce şade în ascultare de părintele său 

duhovnicesc are mai multă plată decât cel ce petrece singur în 

pustie”
208

. 

În cele ce urmează vom prezenta importanţa ascultării faţă de 

celelalte virtuţi: „La avva Pamvo au venit patru pustnici şi fiecare 

dintre ei i-a spus fapta bună a celorlalţi, când aceştia nu erau de faţă, 

întrebându-l care dintre ele este mai mare. Unul postea mult, cel de-al 

doilea trăia în mare sărăcie, al treilea dobândise multă iubire, iar cel 

de-al patrulea de douăzeci şi doi de ani vieţuia sub ascultarea unui 

călugăr bătrân. Avva Pamvo le-a răspuns: «Vă spun vouă că ascultarea 

este cea mai mare dintre toate faptele, pentru că fiecare dintre voi aţi 

dobândit fapta bună pe care aţi dorit-o, însă cel cu ascultarea, tăindu-şi 

voia proprie, a împlinit voia altuia»”
209

.  
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„Ascultarea este bunul cel dintâi în toate virtuţile, fiindcă 

nimiceşte părerea de sine şi naşte în noi smerita cugetare. De aceea, celor 

ce stăruie în ea cu bucurie, li se face intrare şi uşă spre dragostea lui 

Hristos. Pe aceasta nesocotind-o Adam, s-a rostogolit în adâncul iadului; şi 

pe aceasta iubind-o Hristos, în scopul mântuirii, a ascultat până la cruce şi 

moarte de Părintele Său”
210

. De aceea „ascultarea trebuie să-i fie odor 

scump călugărului, pentru că cel ce o dobândeşte va fi ascultat şi cu 

îndrăzneală va sta înaintea lui Hristos Cel răstignit, căci Domnul S-a făcut 

ascultător până la moarte”
211

, iar „precum Adam neascultând a căzut în 

moarte, iar Mântuitorul ascultând a omorât moartea”
212

, tot aşa călugărul 

care vieţuieşte în ascultare desăvârşită omoară toate patimile şi cultivă 

virtuţile care îi gătesc loc în împărăţia lui Dumnezeu. 

În Pateric avem relatat un exemplu impresionant de ascultare: 

„Un tânăr s-a dus la un schit să se călugărească şi a fost primit ca 

ucenic de către un călugăr bătrân. Într-o zi bătrânul a luat un lemn 

uscat, l-a pus în pământ şi i-a zis ucenicului: «Să stropeşti în fiecare zi 

acest lemn cu un ulcior de apă, până când va rodi». Râul de unde luau 

călugării apă însă era departe de schit, încât fratele pleca după apă de 

cu seara şi se întorcea abia dimineaţa. După trei ani însă, în care 

fratele a udat lemnul în fiecare zi, acesta a înverzit, a înflorit şi a rodit, 

iar bătrânul luând rodul lui, l-a dus la biserică şi le-a zis celorlalţi 

călugări: «Veniţi părinţilor să mâncaţi din rodul ascultării»”
213

. 

Simeon Evlaviosul se adresează celui care îmbrăţişează viaţa 

monahală: „Trebuie să ai toată supunerea faţă de stareţul tău şi să 

împlineşti fără deosebire cele poruncite de el până la moarte, chiar 

dacă îţi par cu neputinţă. Prin aceasta urmezi Celui ce S-a făcut 

ascultător până la moartea pe cruce. Dar nu numai faţă de stareţ să fii 

supus şi ascultător, ci şi faţă de întreaga obşte a fraţilor. Când primeşti 

o ascultare, să nu fii nesupus în ceva. Şi dacă ceea ce ţi se porunceşte 

este peste puterile tale, făcând metanie, cere scutire de aceasta, iar 

                                                 
210

 Filocalia..., Vol. I, p. 407. 
211

 Patericul..., p. 250. 
212

 Filocalia..., Vol. IV, p. 45. 
213

 Patericul..., p. 102. 



154 

 

 

dacă cererea ta este respinsă, sileşte-te să o împlineşti, gândind că 

«împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna 

pe ea» (Matei 11,12)”
214

, pentru că „este cu adevărat mare înaintea lui 

Dumnezeu cel ce împlineşte tot ceea ce poate; dar este şi mai mare în 

ochii Săi cel care, cu sentimente de sinceră umilinţă, se trudeşte să 

facă mai mult decât poate”
215

. Avva Dorotei îl sfătuieşte şi el pe 

monahul începător: „Sileşte-te la toate şi taie-ţi voia, căci 

deprinzându-te, prin harul lui Dumnezeu, prin obişnuinţă, să-ţi tai 

voia, vei ajunge să o faci fără să te forţezi şi fără să te necăjeşti, ca şi 

când ţi-ai împlini întotdeauna voia ta, căci nu vei mai voi să se facă 

lucrurile precum voieşti, ci le vei voi aşa cum se fac”
216

. 

4 Fecioria 

„După părerea Sfântului Maxim Mărturisitorul, ca şi a altor 

Sfinţi Părinţi, oamenii nu erau destinaţi să se înmulţească prin 

«naştere», ci pe altă cale. Din acest punct de vedere înţelegem 

caracterul natural al căsătoriei în raport cu existenţa pământească a 

firii şi caracterul natural al fecioriei în raport cu existenţa eternă la 

care este chemată firea. Astfel, căsătoria este naturală, dar se 

potriveşte numai unei faze trecătoare a firii”
217

. 

Fecioria este o virtute foarte apreciată de Sfinţii Părinţi, pe care 

au dezbătut-o în mai multe tratate. În cele ce urmează vom prezenta 

atitudinea cu totul deosebită a unui călugăr din Pateric în lupta cu 

diavolul desfrânării, pentru a-şi păzi fecioria: „Un sihastru vestit din 

părţile Egiptului vieţuia singur într-o chilie din pustie, iar din lucrarea 

diavolului o femeie neruşinată auzind despre el, le-a zis unor tineri: 

«Cât îmi veţi plăti dacă voi strica lucrarea monahului cel vestit?». 

Tinerii s-au învoit să-i dea femeii câţi bani le va cere, iar seara 

aceasta s-a dus la chilia călugărului, prefăcându-se că s-a rătăcit 
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şi a bătut la uşă. Ieşind şi văzând-o, monahul s-a tulburat şi a întrebat-

o: «Cum ai ajuns aici?». Plângând, femeia i-a răspuns: «M-am rătăcit 

şi am ajuns aici. Te rog ai milă de mine, primeşte-mă peste noapte în 

chilie şi nu îngădui să fiu mâncată de fiare». Făcându-i-se milă de ea, 

călugărul a primit-o în chilia sa, dar în timpul nopţii diavolul a început 

să-i semene în minte gânduri de desfrânare. Cunoscând războiul 

vrăjmaşului, sihastrul şi-a zis în gând: «Meşteşugurile vrăjmaşului 

sunt întuneric, iar Fiul lui Dumnezeu este lumină» şi ridicându-se, şi-a 

aprins candela. Pentru că pofta păcatului continua să crească, monahul 

şi-a zis întru sine: «Cei ce păcătuiesc vor ajunge să sufere chinurile 

iadului, deci caută să vezi dacă poţi suferi focul cel veşnic». Şi 

băgându-şi un deget în flacăra de la candelă, nu l-a scos de acolo până 

nu i-a ars tot, căci din pricina poftei care îi mistuia trupul nu a simţit 

durerea. După ce i-a ars primul deget, l-a băgat în flacără şi pe al 

doilea, apoi pe al treilea, încât până dimineaţă şi-a ars toate degetele 

de la mâini. Văzând ce s-a întâmplat, femeia a încremenit de frică. 

Făcându-se dimineaţă, tinerii care se înţeleseseră cu femeia au venit la 

sihastru, care era afară din chilie şi l-au întrebat: «Nu cumva aseară a 

venit o femeie la chilia ta?». Monahul le-a răspuns: «Ba da, a venit şi 

doarme în chilie». Intrând, tinerii au găsit femeia moartă şi i-au vestit 

călugărului acest lucru. Atunci arătându-le mâinile, monahul le-a 

povestit ce s-a întâmplat şi zicând: «Scris este, să nu răsplăteşti răul cu 

rău, să ne rugăm dar lui Dumnezeu ca femeia să învieze. Şi rugându-

se, femeia a înviat şi plecând de la călugăr, s-a înţelepţit»”
218

. 

5 Statornicia în mănăstire 

Pe lângă cele trei voturi monahale existente astăzi: ascultarea 

necondiţionată, sărăcia de bună voie şi fecioria, în vechime exista şi 

statornicia în aceeaşi mănăstire, căci „precum pomul care se răsădeşte 

de mai multe ori nu poate să facă roade, aşa şi monahul care se mută 

din loc în loc, nu poate săvârşi vreo faptă bună”
219

 şi „precum din 

ouăle părăsite nu pot ieşi pui, tot aşa şi sufletul călugărului care se 
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strămută din loc în loc este lipsit de rod”
220

. Sfinţii Părinţi îi îndeamnă 

pe călugări: „De ţi se va întâmpla ispită în locul în care stai, să nu laşi 

locul în vremea ispitei, ci rabdă până va trece ispita, iar de nu, oriunde 

vei merge vei afla înaintea ta lucrul de care fugi”
221

. 

 

6 Privegherea 

„Somnul mult este un soţ nedrept pentru că el răpeşte jumătate 

din viaţa celui leneş, dacă nu şi mai mult”
222

. „Odihna obişnuieşte să 

vatăme mai ales pe călugării tineri şi sănătoşi”
223

, căci „monahul 

somnoros este soţul desfrânării, pe când cel care priveghează este 

duşmanul ei”
224

. „Pentru monahi trândăvia este maica relelor, căci le 

fură bunătăţile pe care le au şi îi împiedică să le agonisească pe cele pe 

care nu le au”
225

. Astfel, „de somn trebuie să se împărtăşească 

monahul numai atât cât să nu îşi vatăme firea minţii cu 

privegherea”
226

, iar „odihna pentru călugări să fie după trebuinţă, ca o 

doctorie a slăbiciunii, ca nu cumva luând-o ca prilej, să slăbească 

încordarea”
227

. 

Sfântul Isaac Sirul mărturiseşte: „Să nu socoteşti, o, omule, că 

în toată lucrarea monahilor este vreo lucrare mai mare decât 

privegherea de noapte. Cu adevărat ea este cea mai mare şi cea mai de 

trebuinţă celui ce se înfrânează”
228

, pentru că „prin rugăciunea curată 

de toată noaptea călugărul se face deopotrivă cu îngerii”
229

. 
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7 Postul 

„Postul este frâu călugărului asupra păcatului, iar cel ce îl 

leapădă se află cal turbat după partea femeiască”
230

. Postul este de la 

mâncare, dar şi de la băutură, deci inclusiv de la apă, pentru că „orice 

fel de hrană umple pântecele naşte sămânţa desfrânării, iar nu numai 

aburii vinului fac mintea să se moleşească ci şi săturarea de apă, 

precum şi prisosul a orice fel de hrană o moleşesc şi o fac 

somnoroasă”
231

. De aceea, „călugărul care vrea să sporească 

duhovniceşte, să nu se gândească nici la săturarea de apă, pentru că 

puţinătatea apei ajută la sporirea cumpătării”
232

, iar „setea este mai 

bună decât toate faptele trupeşti”
233

. Postul extern, abţinerea de la 

alimente şi chiar apă, trebuie completat însă cu postul intern, ferirea de 

păcat şi cultivarea virtuţilor. 

8 Munca 

Sfântul Vasile cel Mare a statornicit ca regulă pentru monahi 

rugăciunea şi munca, de la el rămânând îndemnul: „Roagă-te şi 

munceşte!”, pentru că atunci „când cineva stă fără lucru, se ocupă cu 

gândurile care îi vin în minte, iar când lucrează, nu găseşte timp să le 

primească”
234

. Astfel „toţi monahii sunt datori să lucreze, fiecare la 

munca potrivită aptitudinilor sale”
235

. Pe lângă faptul că munca nu le 

dă timp monahilor să accepte gândurile deşarte care le vin în minte, 

prin aceasta ei îşi procură cele necesare traiului. Vom relata o 

istorioară din literatura duhovnicească în acest sens: „La avva 

Siluan din Muntele Sinai a venit un frate şi văzându-i pe călugări că 

muncesc, i-a zis bătrânului: «Nu lucraţi pentru mâncarea cea 

pieritoare, căci Maria partea cea bună şi-a ales» (Luca 10,42). 

Bătrânul i-a spus atunci ucenicului său: «Zaharie, dă-i părintelui o 
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carte şi du-l într-o chilie». Când a venit ceasul al nouălea, părintele a 

luat seama la uşă, dacă nu vine cineva să-l cheme la masă. Dar pentru 

că aceasta nu s-a întâmplat, a ieşit din chilie şi s-a dus la bătrân, 

spunându-i: «Avvo, astăzi părinţii nu mănâncă». Bătrânul i-a răspuns: 

«Ba da». Atunci monahul a întrebat: «Dar pe mine de ce nu m-a 

chemat nimeni la masă?». Bătrânul i-a răspuns: «Pentru că tu eşti om 

duhovnicesc şi nu ai nevoie de mâncarea aceasta, noi însă, fiind 

trupeşti, vrem să mâncăm şi pentru aceea muncim. Dar tu partea cea 

bună ţi-ai ales, citind şi rugându-te toată ziua, şi nu vrei să mănânci 

hrană trupească». Auzind acestea, părintele a făcut metanie, zicând: 

«Iartă-mă avvo». Bătrânul i-a spus: «Negreşit şi Maria are nevoie de 

Marta, căci prin Marta se laudă şi Maria»”
236

. 

 

9 Lectura 

Când au niţel răgaz, monahii au îndatorirea de a „citi Sfânta 

Scriptură, pentru că lecturarea ei este mare întărire în ferirea de 

păcat”
237

. „Citirea Sfintei Scripturi, a învăţăturii şi a vieţii Sfinţilor 

Părinţi ai Bisericii îi învaţă pe monahi cum să biruiască patimile şi să 

dobândească virtuţile, umplându-le mintea cu cuvintele Duhului Sfânt 

şi ajutându-i să uite cuvintele necuviincioase pe care le-au auzit în 

afara chiliei”
238

. 

 

10 Răbdarea 

„Monahul trebuie să aibă răbdare în toate cele ce vin asupra 

lui; pe care Dumnezeu le îngăduie spre învăţarea, cercarea şi 

cunoaşterea slăbiciunii sale. Drept aceea călugărul să nu se facă 

îndrăzneţ şi să nu-şi piardă nădejdea, orice rău sau orice bine i s-ar 

întâmpla”
239

, pentru că aşa cum a afirmat Domnul Hristos: „Cel ce va 

răbda până la sfârşit, acela se va mântui” (Matei 10,22), căci „răbdarea 

este piatră neclintită în faţa vânturilor şi a valurilor vieţii şi cel ce o are 
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nu slăbeşte şi nu se întoarce înapoi în vremea revărsării lor”
240

, „iar 

răbdarea este îmbinarea tuturor virtuţilor şi nici o virtute nu stă fără 

ea”
241

. Sfântul Simeon Noul Teolog recomandă monahilor: „Să nu vrei 

să te ridici împotriva stareţului tău, chiar dacă-l vezi desfrânând sau 

beat, chiar dacă ţi se pare că conduce rău treburile mănăstirii şi chiar 

dacă eşti necinstit de el şi supus la multe necazuri”
242

. 

11 Smerenia 

O altă virtute pe care trebuie să o cultive monahii este 

smerenia, pe care Sfinţii Părinţi o consideră drept „cununa de pietre 

scumpe a călugărului”
243

. Vom da două exemple din Pateric, din care 

constatăm puterea smereniei: „Câţiva filosofi s-au hotărât să pună la 

încercare nişte monahi. Trecând un călugăr pe lângă ei, aceştia i-au 

spus: «Călugărule, vino încoace!», dar acela supărându-se, i-a certat. 

A trecut apoi alt monah prin preajma lor, iar filosofii i-au spus: 

«Călugăr bătrân şi rău ce eşti, vino la noi!». Iar el s-a dus la ei. Atunci 

unul dintre filosofi l-a lovit peste un obraz, iar el a întors şi pe celălalt. 

Filosofii îndată s-au ridicat şi i s-au închinat, zicând: «Iată, acesta este 

cu adevărat călugăr»”
244

. „Un monah a petrecut şaptezeci de 

săptămâni mâncând o singură dată pe săptămână şi rugându-se 

fierbinte lui Dumnezeu ca să-i lămurească înţelesul unui text din 

Sfânta Scriptură, însă Dumnezeu nu i l-a descoperit. Atunci monahul 

şi-a zis în sine: «Deşi am făcut atâta osteneală nu am câştigat nimic, 

aşa că voi merge la călugărul care locuieşte în apropiere şi-l voi 

întreba pe el ce mă frământă». După ce şi-a încuiat chilia să plece, 

Dumnezeu a trimis un înger la el, care i-a spus: «Şaptezeci de 

săptămâni ai postit şi te-ai rugat lui Dumnezeu fără folos, însă când te-

ai smerit să întrebi pe altcineva ceea ce te frământa, Dumnezeu m-a 

trimis să-ţi lămuresc textul din Sfânta Scriptură»”
245

. 
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12 Iubirea 

„Lepădarea de avere şi de lume, privegherile, posturile, citirea 

Scripturilor şi celelalte fapte bune ale călugărilor nu sunt desăvârşirea 

însăşi, ci numai uneltele desăvârşirii, căci nu în acestea constă 

desăvârşirea, ci cu acestea se câştigă. Deci în zadar ne lăudăm cu 

sărăcia, cu privegherea, cu postul şi cu citirea Scripturilor, dacă nu am 

dobândit dragoste către Dumnezeu şi către aproapele, căci cel ce a 

dodobândit dragostea, are pe Dumnezeu în sine şi mintea lui de-a 

pururi este la Dumnezeu”
246

. 

VI Nevoinţele monahale trebuie făcute cu măsură 

„Podoaba oricărui lucru este măsura, căci fără măsură chiar şi 

cele socotite bune se fac spre pagubă”
247

. „Toate trecerile peste măsură 

sunt vătămătoare, atât întinderea peste măsură a postului, cât şi 

îmbuibarea pântecelui; atât privegherea peste măsură, cât şi săturarea de 

somn. Am cunoscut pe unii - spune Sfântul Ioan Casian - care nu au fost 

biruiţi de îmbuibarea pântecelui, dar au fost doborâţi de postirea cea peste 

măsură şi pe urmă s-au rostogolit spre patima îmbuibării pântecelui”
248

. 

Avva Matoe ne îndeamnă în acest sens: „Voiesc o lucrare uşoară şi 

statornică, decât una grea la început şi care se curmă repede”
249

, pentru că 

„mai bună este sporirea înainte câte puţin”
250

. 

„Vrăjmaşul obişnuieşte ca atunci când nu poate împiedica de la 

nevoinţă pe un monah, să-l îndemne la cele peste măsură, ca prin 

aceasta să-l cufunde în groapa mândriei”
251

. „Dar noi să nu ignorăm 

planurile lui, ştiind că toate sunt bune la vreme şi cu măsură, şi iarăşi 

că toate cele fără măsură şi la vreme nepotrivită sunt vătămătoare”
252

. 

Vom relata în această privinţă o întâmplare din Pateric: „Un călugăr se 

nevoia pentru mântuire, păzindu-şi pravila şi rânduiala lui. Vrăjmaşul 
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voind să-l amăgească şi să-l înşele, într-o noapte când fratele s-a 

culcat, a luat înfăţişarea unui înger luminat şi mergând la el, l-a 

deşteptat, zicând: «Scoală-te robul lui Dumnezeu, la rugăciunea şi 

pravila ta!». Fratele deşteptându-se din somn, l-a văzut pe diavol că 

strălucea luminat, dar acesta s-a făcut îndată nevăzut. Sculându-se 

fratele, s-a apucat de rugăciune şi de pravila lui obişnuită, socotind că 

cel ce l-a deşteptat este îngerul lui Dumnezeu. A doua noapte când s-a 

culcat fratele şi abia a adormit, iarăşi a venit vicleanul şi l-a deşteptat, 

zicând: «Scoală-te robul lui Dumnezeu, la rugăciunea şi pravila ta!». 

Şi aşa i-a făcut vrăjmaşul în multe nopţi, cum adormea călugărul, 

venea şi-l deştepta. Odată s-a dus fratele la un călugăr bătrân şi i-a zis: 

«Părinte, de o vreme încoace, în fiecare noapte când mă culc şi adorm, 

îndată vine un înger şi mă deşteaptă la rugăciune». L-a întrebat 

bătrânul: «Dar în ce chip vine la tine îngerul şi cum te deşteaptă?» 

Fratele i-a răspuns: «După ce mă culc şi adorm, îndată vine la mine 

îngerul strălucind luminat şi mă deşteaptă, zicând: scoală-te robul lui 

Dumnezeu, la rugăciunea şi pravila ta! Iar eu deşteptându-mă şi 

deschizând ochii, îl văd pe dânsul strălucind luminat, dar îndată fuge 

şi se face nevăzut. Aşa îmi face în fiecare noapte şi nu mă lasă să dorm 

câtuşi de puţin». I-a zis bătrânul: «Fiule, acela nu este un înger care-ţi 

doreşte binele şi mântuirea, ci este vicleanul diavol, care îţi doreşte 

pieirea şi vrea să te amăgească până vei dobândi mare încredere în el, 

apoi te va înşela şi te va pierde, precum i-a pierdut şi pe mulţi alţii. 

Deci, tu, fiule, nu-l asculta, ci când va mai veni la tine să te deştepte, 

spune-i aşa: când îmi va veni vremea de sculat, mă voi scula şi fără de 

tine, iar pe tine nu te ascult şi nici nu te voi asculta». Primind acest 

sfat de la călugărul cel bătrân, fratele s-a dus la chilia sa. Iar dacă a 

venit noaptea şi fratele s-a culcat, îndată ce a adormit, a şi venit 

vicleanul la dânsul şi l-a deşteptat, după cum se obişnuise, zicând: 

«Scoală-te robul lui Dumnezeu, la rugăciunea şi pravila ta!». Iar 

fratele i-a răspuns după cum îl învăţase bătrânul: «Când îmi va veni 

vremea de sculat, mă voi scula fără deşteptarea ta, iar pe tine nu te 

ascult, nici nu te voi asculta». Auzind acestea, vicleanul a oftat, 

zicând: «O, călugăr nebun, fără de minte şi blestemat, ai mers la 

bătrânul cel rău şi mincinos şi te-a înşelat. La acel bătrân s-a dus ieri 
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un frate şi l-a rugat foarte mult ca să-i facă un bine, să-l împrumute cu 

un galben, fiindu-i de mare trebuinţă, dar bătrânul n-a vrut să-l 

împrumute, ci a minţit zicând că nu are, deşi avea un galben. Deci, din 

aceasta să ştii că acela este un bătrân rău şi mincinos şi te-a înşelat 

pentru că eşti prost şi fără de minte». Zicând acestea, vicleanul s-a 

făcut nevăzut. După ce s-a făcut ziuă, fratele s-a dus din nou la bătrân 

şi i-a mărturisit că i-a zis vicleanului diavol precum l-a învăţat şi ce i-a 

răspuns lui vicleanul şi cum i-a spus că un frate a venit de l-a rugat să-

i facă bine, să-l împrumute cu un galben şi nu l-a împrumutat, zicând 

că nu are, deşi avea un galben. L-a întrebat apoi pe bătrân dacă este 

adevărat ceea ce i-a spus diavolul. Bătrânul i-a răspuns: «Cu adevărat, 

aşa este fiule! A venit la mine un frate şi a cerut să-i dau un galben 

împrumut şi am un galben, însă am zis că nu am, pentru că ştiam că nu 

îi este de folos lucrul pentru care îmi cerea galbenul, ci îi era pentru 

vătămarea sufletului. De aceea am socotit mai bine să spun o minciună 

şi să-l izbăvesc pe frate de vătămarea sufletească. Astfel nu i-am dat 

galbenul, zicând că nu am. Ci tu, fiule, păzeşte-te şi cunoaşte-l pe 

vicleanul vrăjmaş, care umblă să te înşele!». Şi mult fiind învăţat şi 

întărit de acel bătrân, fratele s-a înapoiat la chilia sa”
253

. 

VII Pustnicia 

„Omul stăpânit de păcate care vrea să trăiască viaţă 

pustnicească, este asemenea celui care sare din corabie în mijlocul 

mării şi socoteşte că va ajunge pe o scândură, fără primejdie, la 

ţărm”
254

. „Călugărului ieşit din viaţa de obşte cu patimile nedeplin 

tocite, acestea îi sunt stârnite în viaţa de pustnicie. Prin aceasta el va 

înţelege că este bine să revină la viaţa de obşte”
255

. 

„Nimeni nu trebuie lăsat să stea singur, fie departe sau aproape 

de mănăstire, căci este un lucru smintitor şi pricinuitor de cădere când 

în dreapta, când în stânga, aducând patimi sufleteşti şi trupeşti”
256

. 

Drept aceea Sfinţii Părinţi îi îndeamnă pe cei ce vor să trăiască viaţă 
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pustnicească: „Să nu şezi singur în singurătate, fără un însoţitor, ca să 

nu pătimeşti ieşire din minţi”
257

.  

Părinţii înduhovniciţi ai Bisericii spun că este bine ca un monah 

să se retragă în pustie numai după ce a vieţuit într-o mănăstire de obşte, 

„căci cum va cunoaşte, fugind în pustiu, năvălirile dracilor şi tăbărârile 

nevăzute şi nearătate ale patimilor? Sau cum va porni război împotriva 

lor, de nu se va fi deprins mai înainte cu tăierea voii, în mijlocul obştii de 

fraţi, sub îndrumarea unui povăţuitor încercat într-un astfel de război 

nevăzut, al gândurilor?”
258

. „După cum nu este lipsit de primejdie ca un 

ostaş neîncercat să se despartă de mulţimea ostaşilor pentru a lupta de 

unul singur, tot aşa nu este lipsit de primejdie pentru un călugăr să aleagă 

viaţa pustnicească înainte de multă cercare şi nevoinţă în lupta cu 

patimile, pentru că se primejduieşte trupeşte, apoi sufleteşte, de aceea este 

mai bine ucenicului să lupte împreună cu părintele său duhovnicesc 

împotriva gândurilor care pot pune stăpânire pe el înainte de a băga de 

seamă”
259

. 

Părinţii Bisericii, care au vieţuit în singurătate, „numai după ce au 

fost povăţuiţi în obşte cu fraţii, sau în pustie, ajungând la sporire cu sfatul 

şi cu ştiinţa altor cuvioşi părinţi au îndrăznit să locuiască singuri şi să se 

lupte cu patimile şi cu dracii”
260

. 

„Vieţuirea la un loc cu alţii este mai sigură decât singurătatea. 

Despre trebuinţa locuirii la un loc este martor cuvântul sfinţit al Fiului lui 

Dumnezeu, care a spus: «Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, 

acolo sunt şi Eu în mijlocul lor» (Matei 18,20). Locuirea împreună o 

laudă şi psalmistul, zicând: «Ce este atât de bun sau atât de frumos, decât 

numai a locui fraţii împreună?» (Ps. 132,1). Despre primejdia singurătăţii, 

Solomon zice: «Vai celui ce este singur când cade, că el nu are pe un altul 

care să-l ridice» (Eccl. 4,10). Deci este trebuincioasă buna înţelegere a 

unei vieţuiri la un loc şi este primejdioasă singurătatea”
261
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Vom relata în continuare trei întâmplări din Pateric, din care 

constatăm importanţa vieţuirii într-o obşte şi ascultarea de un părinte 

duhovnicesc: „Un călugăr bătrân avea de mai mulţi ani un ucenic, care, 

nedesăvârşit fiind, dorea să locuiască singur. Într-o zi, ucenicul a venit la 

bătrân şi i-a zis: «Avvo, vreau să locuiesc singur». Bătrânul i-a zis: «Caută 

un loc bun unde să-ţi faci chilia». Ducându-se, tânărul a aflat un loc, iar 

bătrânul i-a făcut acolo o chilie şi i-a zis: «Şezi în chilie şi când vei simţi 

nevoia mănâncă, bea, dormi, numai din chilie să nu ieşi până sâmbătă, iar 

atunci vino la mine». Poruncindu-i acestea, bătrânul s-a dus. Fratele a făcut 

două zile după cum i s-a poruncit, iar a treia zi şi-a spus în sine: «De ce mi-

a făcut mie bătrânul aceasta?». Şi a cântat toată ziua psalmi, mâncând 

numai după apusul soarelui. După ce şi-a făcut rugăciunea, s-a dus să se 

culce pe rogojină, dar acolo a văzut şezând un drac negru, care scrâşnea din 

dinţi. Fratele a ieşit în grabă din chilie şi ducându-se la bătrân, a început să 

bată la uşă. Bătrânul nu a deschis uşa până dimineaţa, când l-a văzut pe 

tânăr zicându-i cu lacrimi: «Te rog miluieşte-mă şi primeşte-mă să locuiesc 

iarăşi aproape de tine, căci aseară când m-am dus să mă culc am văzut un 

drac negru pe rogojina mea, care scrâşnea din dinţi şi nu mai pot locui 

acolo». Fiind cuprins de milă, bătrânul l-a primit înapoi şi l-a învăţat după 

puterea lui toate ale vieţii călugăreşti, iar tânărul s-a făcut cu vremea monah 

iscusit”
262

. „Un sihastru oarecare vieţuia în pustie cu multă înfrânare, 

postire, privegheri şi alte osteneli pentru mântuirea sa, încât se socotea pe 

sine că a ajuns la măsura părinţilor celor de demult. După o vreme 

vrăjmaşul a început să-l amăgească şi să-l înşele cu năluciri, arătându-i-se 

adeseori în chip de înger, ca şi cum ar fi fost trimis de la Dumnezeu pentru 

înălţimea vieţuirii lui, ca să-l povăţuiască şi să-l înveţe cele ce i se cad lui. 

Şi arătându-i-se multă vreme în chip de înger luminat, i-a arătat şi i-a spus 

multe lucruri neştiute, iar el nesocotind vicleşugul vrăjmaşului, s-a 

încredinţat că este înger şi îi slujeşte pentru viaţa sa plăcută lui Dumnezeu. 

Tatăl acestui sihastru trăia undeva într-un sat şi după ce nu şi-a 

văzut băiatul multă vreme, s-a hotărât să meargă la el, să-l mai vadă 

o dată înainte de moarte, fiindcă nu avea alt copil în afară de el. 
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Luându-şi traista şi o secure în mână, a pornit la drum şi a ajuns în 

pustia unde trăia fiul său şi s-a apropiat de locul unde era chilia 

sihastrului. Diavolul sub formă de înger, care se arăta mereu 

sihastrului, i-a apărut călugărului şi i-a zis: «Păzeşte-te şi ia aminte că 

diavolul a luat înfăţişarea tatălui tău şi vine la tine cu o traistă şi cu o 

secure în mână, voind să te omoare. Deci, ia-ţi şi tu degrabă securea în 

mână şi ieşi înaintea lui şi apropiindu-te de el, apucă mai înainte de-l 

loveşte cu securea şi-l omoară». Iar el încrezându-se în cele spuse de drac 

şi ascultându-l, a ieşit şi văzându-şi tatăl venind cu securea în mână, 

precum îi spusese amăgitorul, s-a apropiat de el şi lovindu-l cu muchea 

securii în cap, l-a omorât. Dar îndată duhul cel necurat l-a apucat şi l-a 

chinuit şi pe el, omorându-l”
263

. „Un bărbat a plecat în pustie şi s-a 

călugărit, luând cu sine şi pe copilul lui. Acestui călugăr i se arăta 

adeseori diavolul în chip de înger luminat şi îi spunea multe lucruri 

neştiute şi îl învăţa despre cele viitoare. Iar întrucât toate se împlineau 

după cum îi fuseseră spuse de vrăjmaş, fratele era încredinţat că îngerul 

lui Dumnezeu este trimis la el, ca să-l înveţe şi să-l povăţuiască spre 

lucrurile şi faptele cele folositoare şi plăcute lui Dumnezeu. Odată a 

început amăgitorul să-i povestească despre patriarhul Avraam, cum i-a 

poruncit Dumnezeu să-l junghie pe Isaac, fiul său cel iubit, drept jertfă 

bine plăcută lui Dumnezeu. Avraam auzind aceasta, nimic n-a cârtit, ci 

îndată l-a luat pe Isaac şi l-a dus fără nici o milă, să-l junghie după 

poruncă şi pentru acest lucru Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam şi l-

a făcut mare şi slăvit. Iar diavolul a continuat: «Deci şi tu, fă acum acest 

lucru, care este foarte iubit de Dumnezeu şi bine plăcut Lui, mai vârtos 

decât toate bogăţiile lumii. Ia deci pe fiul tău şi-l du în cutare loc, şi-l 

junghie acolo cu cuţitul şi aşa vei fi binecuvântat de Dumnezeu şi vei fi 

chiar mai slăvit decât Avraam». Călugărul nepricepând şi necunoscând 

vicleşugul vrăjmaşului, a făcut după cum i-a spus acesta. Şi-a luat copilul 

şi l-a dus la locul unde i-a arătat lui vicleanul vrăjmaş, a scos cuţitul, l-a 

ascuţit, a apucat copilul şi a vrut să-l aşeze pe pământ cu faţa în sus, pentru 

a-l junghia. Dar copilul fiind priceput, a cunoscut ce vrea să-i facă tatăl său 
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şi smucindu-se din mâinile lui, a fugit şi numai aşa a scăpat cu 

viaţă”
264

. Dacă ultimii doi călugări ar fi trăit într-o mănăstire şi ar fi 

avut povăţuitori iscusiţi nu ar fi căzut în cursa întinsă lor de diavol.  

„Un călugăr dintr-o mănăstire l-a întrebat pe părintele Chiril, 

patriarhul Alexandriei: «Cine este mai mare întru vieţuire, noi, din 

mănăstirile de obşte, care avem fraţi sub ascultarea noastră şi în multe 

chipuri îl povăţuim pe fiecare dintre ei spre mântuire, sau cei ce petrec 

în pustie?». Patriarhul i-a răspuns: «Între Ilie, care a vieţuit singur, şi 

Moise, care era căsătorit şi a condus poporul ales, nu se poate face 

deosebire, căci amândoi au bineplăcut lui Dumnezeu»”
265

. 

VIII Ispitele călugărilor 

„Diavolul are obiceiul de a-şi folosi toată pornirea, sârguinţa, 

meşteşugirile, viclenia şi născocirile mai ales împotriva celor ce se 

nevoiesc în viaţa călugărească”
266

. „Cum lucrează diavolul: dacă te 

retragi la mănăstire, îţi va aduce în minte gândul că te-ai izolat de 

lume şi nu îţi slujeşti semenii aşa cum ai face-o dacă ai trăi în lume. 

Dacă te rogi mult şi fierbinte lui Dumnezeu, diavolul îţi va spune să te 

apuci de milostenie, căci în acest fel mai mult îi poţi ajuta pe semeni 

decât dacă stai izolat de ei şi numai te rogi pentru ei. Dacă eşti o fire 

milostivă şi faci acte de caritate cu semenii, diavolul îţi va spune că 

mai bine te-ai ruga pentru ei şi Dumnezeu le-ar dărui bunuri spirituale, 

care sunt mai valoroase decât bunurile materiale pe care tu le faci 

milostenie. Orice ai face, diavolul te îndeamnă la altceva, pentru a 

încerca să te convingă să faci ceva ce nu ţi se potriveşte sau măcar 

pentru a-ţi distrage atenţia, nelăsându-te să faci bine lucrarea pe care o 

săvârşeşti”
267

. „Dracii, care îi războiesc pururea pe călugări, au 

obiceiul să-i împiedice de la virtuţile care le sunt cu putinţă şi 

folositoare, dar să-i îndemne cu putere spre cele ce le sunt cu neputinţă 

şi nefolositoare. Astfel ei îndeamnă pe călugării care vieţuiesc în 
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mănăstirile de obşte să îmbrăţişeze viaţa pustnicească; iar pe pustnici 

îi împing la dorinţa vieţii de obşte”
268

. Sfântul Ioan Scărarul afirmă 

categoric despre monahii care cad în capcanele diavolului: „Decât să 

fie lăsat călugărul să-şi împlinească voia, mai bine este pentru acesta 

să plece din mănăstire”
269

, pentru că nu se mântuieşte nici el, iar prin 

exemplul lui crează sminteală în obşte, nelăsându-i nici pe ceilalţi 

monahi să se mântuiască. De aceea „avva Ioan din Cilicia le zicea 

monahilor: «Fiilor, să nu întinăm acest loc pe care Părinţii dinaintea 

noastră l-au curăţat de demoni»”
270

. 

IX Călugării biruiţi de draci 

„Nimeni nu se mântuieşte prin simplul fapt că a intrat în 

monahism, ci depinde cum vieţuieşte în mănăstire”
271

. Sfinţii 

Varsanufie şi Ioan au constatat că „nu toţi cei ce vieţuiesc în mănăstire 

sunt monahi, ci cei care fac lucrul monahului”
272

. „Monahul stăpânit 

de iubirea de argint nu se va putea linişti niciodată în mănăstire, nici 

nu va putea să trăiască sub ascultare. Iar când vrăjmaşul îl va răpi ca 

un lup din staul şi, despărţindu-l de turmă, îl va duce înapoi în lume, 

atunci lucrările rânduite pentru anumite ceasuri în mănăstire, pe care îi 

era greu să le împlinească, îl va face vrăjmaşul să le săvârşească în 

afara mănăstirii zi şi noapte cu multă râvnă; nelăsându-l însă să-şi facă 

pravila de rugăciune şi canonul privegherilor, nici să ţină rânduiala 

posturilor. Ci, după ce a fost legat cu iubirea de argint, toată sârguinţa 

îl va îndupleca să o aibă numai spre lucrul mâinilor”
273

. În cele ce 

urmează vom prezenta trei exemple de monahi care au fost biruiţi de 

diavol: „Un ieromonah care avea faimă de evlavie şi era cinstit pentru 

chipul său cel din afară, dar înăuntru, pe ascuns, era desfrânat şi 

întinat, pe când săvârşea o dată Sfânta Liturghie, în momentul în care 

a început cântarea heruvicului, iar el şi-a plecat ca de obicei capul 
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înaintea sfintei mese, citind rugăciunea: «Nimeni din cei legaţi cu 

pofte şi cu desfătări trupeşti nu este vrednic să vină, să se apropie sau 

să slujească Ţie, Împărate al slavei», a căzut dintr-o dată mort la 

pământ, căci sufletul l-a părăsit la porunca lui Dumnezeu”
274

. „În 

chinovia Pentucla era un călugăr care se îngrijea foarte mult de 

mântuirea sufletului lui, fiind mare ascet. Acesta a fost luptat o dată 

foarte tare de păcatul desfrânării, încât nu a mai putut răbda şi a plecat 

din mănăstire la Ierihon, ca să-şi potolească pofta. Dar cum a intrat în 

casa de desfrâu, îndată s-a umplut tot de lepră. Văzând aceasta, s-a 

întors la mănăstire, mulţumind lui Dumnezeu şi zicând: «Dumnezeu a 

adus asupra mea această boală pentru a-mi mântui sufletul»”
275

. 

Teognost relatează şi el: „Am cunoscut un ieromonah care după ce a 

căzut în patima desfrânării, îndrăznea totuşi să săvârşească cu 

nevrednicie cele dumnezeieşti. Căzând acesta într-o boală grea, de 

nevindecat, simţea că sfârşitul îi era tot mai aproape. După ce a făcut 

tot ce a putut pentru a se tămădui de boală, dar nimic nu i-a folosit, 

căci aceasta i se răspândea şi mai mult în trup, şi-a dat seama că 

moartea îi vine din pricină că a slujit cele sfinte cu nevrednicie. Drept 

aceea, oprindu-se îndată cu legământ de la Sfânta Liturghie, a urmat 

degrabă şi tămăduirea, încât nici urmă de boală nu a mai rămas în 

trupul lui”
276

. 

X Dracii biruiţi de călugări 

„Loviturile ce ni le dă vrăjmaşul, fie văzute, fie nevăzute, 

adeseori le simţim şi le vedem. Dar chinurile şi durerile ce le suferă el 

de la noi, când devenim uneori virtuoşi, sau ne căim pentru păcate, sau 

răbdăm îndelung şi rezistăm în necazuri, sau ne rugăm şi împlinim cu 

râvnă toate faptele bune prin care el este chinuit, pedepsit şi lovit fără 

să se tânguie, toate acestea, după iconomia dumnezeiască noi nu le 

vedem, ca să nu ne mândrim şi moleşim”
277

. Vom prezenta însă o 

întâmplare din literatura duhovnicească despre modul în care un drac a 
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fost biruit de un călugăr: „Odată a venit la un schit un om supărat de 

un duh necurat, care a petrecut mai multă vreme acolo, fără să simtă 

însă vreun folos duhovnicesc sau uşurare de ispită. În cele din urmă, 

făcându-i-se milă unui călugăr de el, i-a făcut pe frunte semnul sfintei 

cruci şi s-a rugat lui Dumnezeu să-l scape de acel duh. Simţindu-se 

strâmtorat şi necăjit, diavolul din om i-a spus călugărului: «Mă 

izgoneşti din acest om, dar să ştii că dacă ies din el te voi lupta pe 

tine». Părintele i-a răspuns: «Vino la mine, căci eu te voi primi 

bucuros». Ieşind din acel om, duhul necurat s-a lipit de călugăr, 

aducând îndată război mare asupra lui, iar timp de doisprezece ani l-a 

luptat cu fel de fel de ispite. Monahul însă răbda şi priveghea, 

rugându-se lui Dumnezeu cu mult post, mâncarea lui de fiecare zi 

fiind doar doisprezece sâmburi de finic, chinuind prin aceasta duhul 

necurat care petrecea cu el. După doisprezece ani diavolul nu a mai 

putut să-l rabde pe călugăr şi l-a părăsit. Văzând că duhul necurat fuge 

de la el, monahul i-a zis: «Pentru ce mă părăseşti? Întoarce-te şi 

petrece în continuare cu mine!». Diavolul însă i-a răspuns: 

«Dumnezeu să te pedepsească monahule, pentru că numai El te poate 

birui!». Şi acestea zicând, a plecat ruşinat de la el”
278

. 

 

XI Călugării veacului de pe urmă 

Avva Alexandru le spunea cu amărăciune fraţilor din 

mănăstire: „Părinţii noştri căutau pustiurile şi nevoinţele, pe când noi 

dorim oraşele şi tihna. Pe vremea părinţilor noştri erau în floare 

sărăcia şi smerenia, astăzi însă domnesc iubirea de avere şi 

mândria”
279

. Petru Damaschin vorbeşte şi el despre călugări: „Părinţii 

din Pateric au păzit poruncile, cei de după ei le-au scris, iar noi 

păstrăm cele scrise în biblioteci. Chiar dacă le mai citim câte o dată, 

nu stăruim să înţelegem cele scrise şi să le împlinim, ci le citim în 

fugă, sau socotind că facem ceva mare, ne mândrim, neştiind că mai 

mult ne osândim dacă nu le împlinim”
280

. 
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„Sfântul Grigorie, ucenicul Sfântului Vasile cel Nou, a fost 

răpit în vedenie de doi îngeri şi dus în rai, unde a văzut că după cetele 

sfinţilor care au fost primite acolo, a urmat şi un număr mare de 

creştini simpli. După ei a venit un grup mic de călugări, care a fost 

trimis la osândă veşnică. Sfântului Grigorie fiindu-i cam ruşine de 

ceea ce a văzut, a întrebat pe îngerii care îl însoţeau: «Ce poate fi 

aceasta, că ceata cea mare a mirenilor a fost primită în rai, iar grupul 

acela mic de călugări a fost trimis la muncile veşnice?». Îngerii i-au 

răspuns: «Aceştia sunt călugării vremurilor de pe urmă, când tot cinul 

monahal se va porni spre pierzare»”
281

. 

Avva Pamvo spune că în vremurile de pe urmă „vor fi stareţi 

nebăgători de seamă de mântuirea lor şi a obştii, silitori la mese şi 

gâlcevitori, leneşi la rugăciune, dar osârdnici la clevetiri, gata spre a 

osândi vieţile părinţilor şi cuvintele lor, fără să le asculte sau să le 

urmeze, ci mai vârtos ocărându-i şi zicând: «De am fi trăit şi noi în 

zilele lor, ne-am fi nevoit». Dar cel ce îşi va mântui sufletul în acele 

zile mare se va chema în împărăţia cerurilor”
282

. 

„Părinţii unui schit l-au întrebat pe avva Ishirion: «Ce lucrare 

săvârşesc călugării de astăzi?», iar avva le-a răspuns: «Noi împlinim 

poruncile lui Dumnezeu». Părinţii l-au întrebat din nou: «Dar cei de 

după noi, oare ce vor face?». Ishirion le-a răspuns: «Aceia vor ajunge 

la jumătatea lucrului nostru». Părinţii iarăşi l-au întrebat: «Dar despre 

călugării zilelor de pe urmă ce poţi ca să ne spui?» şi li s-a răspuns: 

«Aceia nu vor avea nici o lucrare, pentru că vor suferi mari ispite, însă 

cei ce nu se vor lăsa amăgiţi în vremea aceea vor fi mai mari şi decât 

noi şi decât părinţii noştri»”
283

. 
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„Nebunul” în paginile Sfintei Scripturi 

În Sfânta Scriptură întâlnim de mai multe ori termenul de 

„nebun” sau pe cel de „nebunie”. Astfel, în Psalmi citim: „Zis-a cel 

nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu!»” (Ps. 13,1). Omul despre 

care luăm la cunoştinţă din Psalmi este cel care nu crede în existenţa 

lui Dumnezeu, în pofida nenumăratelor dovezi evidente şi 

incontestabile ale existenţei Lui, pentru că „cerurile spun slava lui 

Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria” (Ps. 18,1). Vom 

relata în acest sens o întâmplare: Un om călătorea pe un câmp înflorit. 

La un moment dat a zărit pe cineva care lovea florile cu un toiag. 

Apropiindu-se de acesta, l-a întrebat de ce face acest lucru. Acela i-a 

răspuns: „Bat florile, pentru că prin frumuseţea şi parfumul lor strigă 

prea tare că Dumnezeu le-a creat”. 

În anul 1882 filosoful german Nietzsche a afirmat: „Dumnezeu 

a murit”. Dacă un om crede în existenţa lui Dumnezeu, dar în urma 

unor experienţe personale oricât de neplăcute şi dureroase poate 

ajunge la concluzia că Dumnezeu, Cel ce a creat cerul şi pământul, a 

murit, acesta este cu adevărat iraţional, pentru că aşa cum spune 

Sfântul Apostol Pavel, noi „în El trăim şi ne mişcăm şi suntem” (Fapte 

17,28). Arhimandritul Iustin Popovici, marele teolog sârb, a afirmat că 

urmarea firească a teoriei morţii lui Dumnezeu este sinuciderea 

omului. 

Din neacceptarea existenţei lui Dumnezeu s-a ajuns la altă 

nebunie. Sfântul Pavel afirmă în acest sens: „Înţelepciunea lumii 

acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris este: «El 

prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor»” (I Cor. 3,19). Acest text se 

referă la înţelepciunea cea deşartă a lumii, care de vreme ce nu-L 

caută pe Dumnezeu, nu poate ajunge la El, de aceea este cu adevărat 

iraţională, lipsită de sens şi de finalitate. Omul este compus din suflet 

şi trup, dar atâta vreme cât uită de suflet şi se limitează numai la lumea 

materială, căutând să o cunoască şi să o exploateze cât mai mult, fără 

să ţină cont de faptul că Dumnezeu a creat-o şi o menţine în 

existenţă, considerându-se pe sine stăpânul lumii, este cu adevărat 

iraţional. Unor astfel de oameni Mântuitorul lumii le-a spus în pilda 
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bogatului căruia i-a rodit ţarina: „Nebune! În această noapte voi cere de la 

tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi?” (Luca 12,20). 

Sunt unii oameni care nu vor să creadă şi să accepte faptul că 

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit moartea din iubire faţă de 

om. Sfântul Apostol Pavel afirmă despre aceasta: „Cuvântul Crucii, 

pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este 

puterea lui Dumnezeu. Căci scris este: «Pierde-voi înţelepciunea 

înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o». Unde este înţeleptul? 

Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit 

Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia? Căci de vreme ce 

întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune 

pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin 

nebunia propovăduirii. Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută 

înţelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru 

iudei, sminteală; pentru neamuri, nebunie. Dar pentru cei chemaţi, şi 

iudei şi elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui 

Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni 

nebunie, este mai înţeleaptă decât înţelepciunea lor şi ceea ce se pare 

ca slăbiciune a lui Dumnezeu, mai puternică decât tăria oamenilor” (I 

Cor. 1,18-25). 

Despre cei care au crezut în Dumnezeu şi L-au acceptat, dar au 

rătăcit calea credinţei, Apostolul neamurilor afirmă: „Cei care, 

cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au 

mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a 

întunecat, zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni” (Rom. 1,21-22). 

Pe lângă cei care nu Îl acceptă pe Dumnezeu ori s-au abătut de 

la dreapta credinţă, în Noul Testament mai întâlnim o categorie de 

nebuni, a celor care cred în Dumnezeu, cunosc calea spre împărăţia 

cerurilor, dar nu săvârşesc fapte bune, de aceea nu înaintează pe 

această cale către rai. Această categorie de oameni o identificăm în 

„cele cinci fecioare nebune” (Matei 25,2), din pilda celor zece fecioare 

rostită de Mântuitorul.  

În paginile Sfintei Scripturi întâlnim însă şi altfel de nebuni şi 

de nebunie. Apostolul neamurilor i-a vorbit procuratorului roman 

Porcius Festus despre învierea lui Iisus Hristos din morţi. Auzind 
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acestea, Festus a replicat: „Pavele, eşti nebun!  Învăţătura ta cea multã 

te duce la nebunie. Iar Pavel a zis: Nu sunt nebun, prea puternice 

Festus, ci grăiesc cuvintele adevărului şi ale înţelepciunii” (Fapte 

26,24-25). Apostolul neamurilor explică de ce Festus, şi cei asemenea 

lui, nu pot accepta realităţile spirituale: „Omul firesc nu primeşte cele 

ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să 

le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte” (I Cor. 2,14). 

În altă parte însă, chiar Sfântul Pavel mărturiseşte: „Mi se pare 

că Dumnezeu, pe noi, Apostolii, ne-a arătat ca pe cei din urmã oameni, 

ca pe nişte osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii şi 

îngerilor şi oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi însă 

înţelepţi întru Hristos. Noi suntem slabi; voi însă sunteţi tari. Voi 

sunteţi întru slavă, iar noi suntem întru necinste!” (I Cor. 4,9-10). Din 

acest motiv, Apostolul neamurilor ne îndeamnă: „Nimeni să nu se 

amăgească. Dacă i se pare cuiva, între voi, că este înţelept în veacul 

acesta, să se facă nebun, ca să fie înţelept” (I Cor. 3,18). În istoria 

Bisericii au existat unii creştini care au interpretat în mod literal 

îndemnul Sfântului Apostol Pavel, fiind cunoscuţi sub numele de 

nebuni pentru Hristos. Vom prezenta în acest sens exemplul unei 

călugăriţe nebune pentru Hristos din Pateric: „Renumitul avvă Daniil 

s-a dus cu ucenicul său la Ermupoli şi i-a zis acestuia: Du-te şi bate în 

poarta acelei mănăstiri şi spune că sunt aici. Ucenicul s-a dus şi a 

bătut, iar portăriţa i-a zis: Mântuieşte-te! Bine ai venit! Ce porunceşti? 

Ucenicul i-a zis: Cheamă pe maica stareţă, căci vreau să vorbesc cu ea. 

Portăriţa i-a răspuns: Maica stareţă nu se întâlneşte cu nimeni 

niciodată, ci spune-mi ce vrei, iar eu îi voi transmite. Ucenicul a zis: 

Spune-i că un călugăr vrea să îi vorbească, iar portăriţa s-a dus. 

Venind, stareţa l-a întrebat ce doreşte, iar acesta i-a spus: Faceţi 

milostenie şi găzduiţi-ne peste noapte la mănăstire, ca să nu ne 

mănânce fiarele. Stareţa i-a zis: Îmi este cu neputinţă să fac acest 

lucru, pentru că nici un bărbat nu intră în această mănăstire. Ucenicul 

i-a spus: Împreună cu mine este avva Daniil de la schit, şi auzind 

stareţa aceasta, a chemat toată obştea mănăstirii şi au alergat la bătrân, 

făcând metanie înaintea lui. Intrând în mănăstire, stareţa a umplut un 

lighean cu apă caldă, iar maicile au început să spele picioarele 



174 

 

 

bătrânului şi ale ucenicului. Bătrânul a întrebat-o pe stareţă: Pe noi ne 

au maicile la evlavie sau întotdeauna sunt aşa? Stareţa i-a răspuns: 

Maicile întotdeauna sunt aşa, roagă-te pentru ele! Avva a văzut atunci 

în mijlocul curţii o maică ruptă şi zdrenţăroasă care zăcea pe jos şi a 

întrebat: Cine este maica aceea care doarme? Una dintre maici i-a 

răspuns: Este o maică beţivă şi nu ştim ce să ne facem cu ea, căci ne 

temem de osândă să o alungăm din mănăstire, iar dacă o lăsăm aşa se 

smintesc maicile de ea. Bătrânul i-a spus atunci ucenicului său: Ia 

ligheanul şi aruncă apa din el peste maica din curte, iar ucenicul 

făcând aceasta, maica s-a trezit ca dintr-o beţie. Stareţa i-a spus 

bătrânului: Din păcate această maică totdeauna este în această stare. 

Apoi au intrat cu toţii la masă, căci era ora cinei. Avvei i-au pus pe 

masă verdeţuri, curmale şi apă, ucenicului ciorbă de linte, puţină pâine 

şi vin amestecat cu apă, iar maicile au mâncat peşte şi au băut vin. 

După ce s-au ridicat de la masă, bătrânul a întrebat-o pe stareţă: De ce 

ai pus mâncăruri diferite la masă? Aceasta i-a răspuns: Tu eşti călugăr, 

de aceea ţi-am dat hrană de călugăr, ucenicului i-am dat hrană de 

ucenic, iar pentru că noi suntem începătoare, am servit hrană pentru 

începătoare. Bătrânul i-a zis: Să fie primită dragostea ta, căci cu 

adevărat ne-am folosit de ea. Mergând la culcare, bătrânul i-a spus 

ucenicului: Du-te să vezi unde doarme maica cea beţivă care zăcea în 

mijlocul curţii, iar ucenicul ducându-se, a văzut unde dormea, şi 

întorcându-se, i-a spus bătrânului, iar acesta i-a zis: Priveghează cu 

mine în această noapte. După ce au adormit toate maicile, bătrânul l-a 

luat pe ucenic şi au plecat în linişte unde era maica cea beţivă şi au 

văzut că aceasta nu dormea, ci se ruga cu mâinile ridicate lui 

Dumnezeu, făcea metanii până la pământ, pe obraji îi curgea pârâu de 

lacrimi, iar când o maică trecea pe acolo, se arunca la pământ, 

prefăcându-se că doarme. Bătrânul i-a spus ucenicului: Du-te încetişor 

şi cheam-o pe maica stareţă, iar ucenicul a chemat-o pe stareţă şi pe 

econoamă şi au privit îndelung cum se ruga maica cea beţivă. Stareţa a 

început atunci să plângă, zicând: Această maică a fost osândită pe 

nedrept. Maica cea beţivă cunoscând că i-a fost descoperită lucrarea, a 

scris pe un bileţel: Rugaţi-vă pentru mine şi iertaţi-mă pentru tot ceea 

ce v-am greşit, a lăsat bileţelul pe încuietoarea porţii mănăstirii şi s-a făcut 
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nevăzută. Dimineaţa maicile au început să o caute, dar nu au găsit decât 

bileţelul de pe încuietoarea porţii. Avva Daniil le-a spus atunci maicilor: Eu 

pentru această maică am venit în mănăstirea voastră, căci pe astfel de oameni 

îi iubeşte Dumnezeu. Auzind acestea, maicile au început să-i spună 

bătrânului câte i-au făcut celei pe care o considerau beţivă, fără ca ea să se 

supere vreodată. După ce s-a rugat pentru maici, bătrânul şi ucenicul s-au 

întors în schitul lor, slăvind pe Dumnezeu, singurul Care ştie câţi robi ascunşi 

are pe faţa pământului”
284

. 

„Cei mai renumiţi nebuni pentru Hristos din istoria Bisericii au fost: 

Sfântul Simeon cel nebun pentru Hristos (sec. VI) şi Sfântul Andrei cel 

nebun pentru Hristos (sec. XI) în Răsărit, iar în Apus: Sfântul Ulpia (sec. 

VIII), Sfântul Ioan Columban (sec. XIV) şi Sfântul Jean de Dieu (sec. XVI). 

De asemenea un număr relativ mare pentru această categorie de sfinţi, în 

comparaţie cu alte epoci şi alte locuri, au existat în Rusia, unde erau numiţi şi 

fericiţi. Dintre aceştia patru au fost canonizaţi în secolul al XVI-lea şi şapte 

în veacul al XVII-lea. Nebunii pentru Hristos aveau mai multe caracteristici 

comune: a) smerenia absolută, manifestată prin dorinţa de a se lăsa umiliţi de 

toţi, dispreţuiţi, luaţi în râs; b) aceştia desfăşurau, sub masca nebuniei, un 

serviciu social dezinteresat; c) denunţau formele de ipocrizie pioasă, virtuţile 

false care ascund vicii profunde. Puneau la stâlp toate minciunile umane, 

fariseismul şi spoiala; d) erau clar-văzători. Aveau o perspicacitate cu totul 

deosebită. Vedeau păcatele oamenilor şi prooroceau viitorul. Nebunii pentru 

Hristos alegeau calea renunţării absolute la lume şi la bucuriile omului 

natural, dar, printr-o lege spirituală internă, această renunţare la lume îi 

conducea spre serviciul activ al omului şi făcea din ei adesea nişte profeţi ai 

dreptăţii sociale şi politice. Astfel la Novgorod, în secolele XIV şi XV, 

Nicolae şi Teodor parodiau luptele politice, iar la Moscova, în secolul al 

XVI-lea, Vasile, contemporanul lui Ivan cel Groaznic, Ioan şi Nicolae de 

Pskov, desfăşurau o activitate într-un fel revoluţionară, iar ţelul lor era acela 

de a dezvălui adevărul în toate domeniile vieţii, în opoziţie cu tăcerile 

complice cu păcatul şi crima. Ei denunţau minciunile convenţionale şi 
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ipocriziile celor mari, printr-o francheţe vecină cu nebunia, şi prin 

gesturi impresionante prin caracterele lor simbolice. Denunţau de 

asemenea nedreptăţile sociale şi politice. Fericitul Vasile citea 

gândurile ţarului, pe care i le prezenta în faţă. Arunca cu pietre în 

casele fariseilor cu reputaţie de virtuoşi şi plângea lângă casele 

păcătoşilor. Blama dragostea interesată a celor care miluiau cerşetorii 

şi, în special, îşi îndrepta sarcasmul împotriva negustorilor bogaţi şi a 

nobililor. Cu negustorii făcea uneori lucruri de-a dreptul revoluţionare: 

intra în prăvăliile lor şi împărţea celor săraci toată marfa. Nicolae de 

Pskov i-a oferit o dată ţarului să mănânce carne crudă. Ţarul l-a 

refuzat pe motiv că este creştin şi că este în post. «Este adevărat, i-a 

răspuns nebunul - şi totuşi tu verşi sânge de creştin»”
285

. „Sfântul 

Tihon de Zadonsk a fost smerit de un nebun pentru Hristos, care i-a 

dat o palmă şi i-a zis: «Nu fă pe grozavul!»”
286

. „Când nebunii 

deveneau cu totul insuportabili, puterea politică îi făcea dispăruţi”
287

. 

„Cazuri de nebunie pentru Hristos au fost şi în Biserica 

noastră. Astfel în jurul anului 1900 a murit la Mănăstirea Neamţ 

monahul Gherasim, despre care contemporanii lui ştiau că este nebun 

pentru Hristos”
288

. 

Omul trupesc consideră că ar trebui să fie nebun să renunţe 

pentru credinţa în Iisus Hristos la lume şi la plăcerile ei, aşa cum au 

făcut Sfinţii Apostoli şi sfinţii Bisericii, pentru că el socoteşte că 

acestea dau sens vieţii lui. De vreme însă ce noi credem că Iisus 

Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, şi ştim că „lumea 

trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I 

Ioan 2,17), să împlinim poruncile dumnezeieşti, chiar dacă unii ne 

consideră nebuni, căci prin aceasta ne vom găti loc în împărăţia lui 

Dumnezeu. 
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Începuturile vieţii creştine la „gurile Dunării”
289

 

Mântuitorul şi-a trimis Apostolii la propovăduire şi le-a zis: 

„Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi 

al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am 

poruncit vouă” (Matei 28,19-20), de aceea creştinismul nu este o 

religie a unui grup restrâns de iniţiaţi, ci toate neamurile lumii sunt 

chemate să îl îmbrăţişeze. 

„Scythia Minor, Dobrogea de astăzi, a fost colonizată de greci. 

Ca dovadă stau vechile porturi Tomis, Callatis şi Istria, datând încă din 

veacurile VI-V î. d. Hr.. Datorită poziţiei sale strategice, Dobrogea a 

intrat sub stăpânirea Romei mult mai devreme decât restul Daciei. În 

anul 28 î. d. Hr. Crassus o anexează provinciei Moesia. Romanii au 

concentrat aici trupe militare (Legiunea a V-a Macedonica) şi au întărit 

cetăţile de pe malurile Dunării, transformând Dobrogea într-un bastion 

care domina câmpia munteană”
290

. În anul 63 î.d.Hr. generalul roman 

Pompei cucereşte Palestina, pe care o anexează Imperiului Roman.  

Prin lucrarea lui Dumnezeu, în ziua Cincizecimii „erau în 

Ierusalim bărbaţi cucernici din toate neamurile care sunt sub cer: parţi, 

mezi, elamiţi, cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în 

Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia, în Pamfilia, în Egipt, în părţile 

Libiei cea de lângă Cirene, romani, cretani, arabi, iudei şi prozeliţi” 

(Fapte 2,5-11). Datorită faptului că atât locuitorii Ţării Sfinte, cât şi 

cei ai Dobrogei se găseau în acelaşi Imperiu, aveau posibilitatea de a 

circula liber în toate părţile acestuia, de aceea prezenţa unor greci din 

Scythia Minor sau chiar a unor băştinaşi de aici în Ierusalim la 

Cincizecime nu este exclusă. Marea Neagră se numea pe atunci Pontul 

Euxin, deci când Scriptura îi aminteşte pe locuitorii din Pont, se poate 

referi la cei ce locuiau pe ţărmurile Pontului Euxin. Printre „cele trei 

mii de suflete” menţionate în Sfânta Scriptură că s-au botezat de 
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Rusalii, pot fi şi locuitori din Scithya Minor, care i-au putut ruga pe 

Apostoli să propovăduiască cuvântul Domnului şi în patria lor
291

. 

Urmând porunca Mântuitorului, Apostolii au tras sorţi, pentru a şti 

fiecare dintre ei unde este rânduit de Dumnezeu să răspândească învăţătura 

Domnului Hristos. În planul lui Dumnezeu şi în purtarea Lui de grijă, Sfântul 

Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu 

şi în Scythia Minor. 

„Sfântul Ipolit (cca. 170-236) este primul autor care consemnează 

faptul că Sfântul Apostol Andrei a vestit cuvântul Evangheliei sciţilor şi 

tracilor. Episcopul Eusebiu din Cezareea Palestinei (265-339), cel mai de 

seamă istoric din veacurile primare, aminteşte în Istoria sa bisericească faptul 

că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în Dacia Pontică. Călugărul 

Epifanie (sec. VIII) afirma în «Viaţa Sfântului Apostol Andrei» că între 

popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii”
292

. 

Despre răspândirea învăţăturii creştine şi în rândul locuitorilor de la 

„gurile Dunării”, se referă „Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful (+165) în lucrarea 

sa «Dialogul cu iudeul Trifon», unde scrie că «nu există nici un neam din cei ce 

trăiesc în căruţe şi în corturi şi cresc vite, la care să nu se facă rugăciuni în 

numele lui Hristos cel răstignit». De asemenea apologetul Tertulian din 

Cartagina (cca. 160-240) afirmă în lucrarea sa intitulată «Împotriva iudeilor», că 

Hristos «stăpâneşte şi în ţinuturile sarmaţilor, dacilor, germanilor şi sciţilor»”
293

. 

„Lipsa unor mărturii epigrafice şi arheologice creştine în 

Scythia Minor din veacul I se datorează faptului că noua învăţătură 

creştină era considerată în statul roman ca «religio illicita», adică 

nepermisă, deci creştinii nu-şi puteau zidi biserici, pentru a nu-şi 

atrage prigoana autorităţilor de stat. Se adaugă apoi şi faptul, îndeobşte 
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cunoscut, că primii creştini se recrutau mai ales dintre oameni săraci, 

care nu aveau posibilitatea să ridice locaşuri de cult. Inexistenţa unor 

astfel de mărturii s-ar mai putea datora fie distrugerii lor de unele 

popoare migratoare, fie nedescoperirii lor până în prezent”
294

. 

„Creştinismul s-a răspândit la început mai ales printre cei 

umili, care erau încântaţi că noua credinţă îi făcea egali cu stăpânii 

lor”
295

. Creştinarea masivă a dacilor se face însă „după cucerirea 

Daciei de către romani. Învăţătura creştină s-a putut răspândi în nordul 

Dunării pe mai multe căi: prin colonişti, ostaşi din armata romană, 

sclavi, negustori şi captivi aduşi de goţi în Dacia”
296

. „La impactul cu 

romanii, dacii credeau în nemurirea sufletului şi erau monoteişti”
297

, 

deci le-a fost foarte uşor să îmbrăţişeze învăţătura creştină. 

„Împăratul Traian a iniţiat o persecuţie a creştinilor în Asia 

Mică, de aceea mulţi creştini de aici s-au stabilit în părţile Dunării. Ştim 

ce răspândire a dobândit învăţătura Mântuitorului în Galia, de unde 

iarăşi au venit în Dacia colonişti în număr mare. Dalmaţii, care au 

furnizat lucrători pentru minele de aur şi de argint ale Daciei, veneau 

dintr-o provincie cunoscută pentru vechimea trecutului ei creştin”
298

. 

Mărturii arheologice ale începuturilor vieţii creştine în Scythia 

Minor avem la „Barboşi (fostă comună suburbană, astăzi componentă a 

municipiului Galaţi), unde s-au descoperit câteva obiecte paleocreştine: 

două cruci de sidef, de dimensiuni mici, o amforă cu literele ΧΡ (Hristos) şi 

alte câteva obiecte, toate aparţinătoare secolului al III-lea”
299

. 

„De asemenea se cunosc aproximativ 100 de inscripţii creştine 

din secolele IV-VI, mai ales pe monumente funerare, dintre care 

aproximativ jumătate provin de la Tomis, metropola provinciei, iar 
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restul de la Histria (Istria), Callatis (Mangalia), Axiopolis (Hinog, 

lângă Cernavodă), Ulmetum (Pantelimon, jud. Constanţa), Dinogetia 

(Garvăn, în dreptul oraşului Galaţi) şi din alte părţi. Mai mult de 

jumătate sunt scrise pe piatră locală sau pe marmură adusă din Grecia, 

iar restul pe diverse obiecte din argint, bronz, plumb, lut ars, os, sticlă 

sau alte materiale”
300

. Dintre aceste obiecte se remarcă: „gema de la 

Constanţa, aflată acum la British Museum din Londra, care datează 

din secolul IV sau V”
301

 şi discul lui Paternus. 

„În veacurile III şi IV creştinii din Dobrogea aveau biserici”
302

. 

„Astfel la Tomis s-au descoperit şase bazilici, dintre care una se consideră 

că datează din veacurile V-VI, înlocuind, desigur, alta mai veche”
303

. „La 

Tropaeum Traiani (azi Adamclisi) s-au descoperit până în prezent cinci 

bazilici din secolele V-VI”
304

. „La Histria, săpăturile arheologice au scos la 

lumină ruinele a şapte bazilici, toate din secolele V-VI”
305

. 

Cea mai importantă bazilică din Dobrogea este cea de la Niculiţel, 

care a fost construită la sfârşitul secolului IV sau începutul secolului V. În 

această bazilică s-au descoperit trupurile a patru martiri: Zoticos, Attalos, 

Kamasis şi Filippos. „Sub nivelul criptei martirice s-au descoperit resturi 

dintr-un mormânt martiric mai vechi, destinat adăpostirii moaştelor a doi 

martiri necunoscuţi. Pe lângă resturi de oase, s-au mai găsit aici două vase 

de ofrandă, precum şi o placă de gresie cu o inscripţie în limba greacă: 

«Aici şi acolo este sânge de martiri»”
306

. 

Martirii din Scythia Minor sunt o dovadă incontestabilă a 

vechimii creştinismului în această provincie. „Episcopul Efrem al 

Tomisului a murit ca martir în 7 martie 300”
307

. „La Halmyris (azi 

Dunavăţ), pe braţul Sfântul Gheorghe al Dunării, în apropiere de 
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vărsare, au pătimit într-o zi de 8 iulie (prin anii 298-303) preotul Epictet şi 

tânărul său convertit Astion”
308

. „În Axiopolis (azi Hinog, lângă 

Cernavodă), au suferit moarte martirică, probabil prin anul 303, Chiril, 

Chindeas şi Tasius. Tot în Dobrogea au pătimit Macrobiu şi Gordian, la 13 

septembrie, prin anii 320-323. Odată cu ei au fost ucişi şi Heli, Lucian şi 

Zotic. Fraţii Argeu şi Narcis au fost decapitaţi într-o zi de 3 ianuarie, prin 

anii 320-323, iar fratele lor, Marcelin, a fost chinuit şi apoi aruncat în mare 

pentru că nu voia să fie înrolat în armata repăgânizată de împăratul 

Licinius”
309

.  

Văzând numărul mare de martiri cunoscuţi care au pătimit pentru 

credinţa lor în Hristos, ne dăm seama că credinţa creştină s-a răspândit 

rapid în sânul populaţiei din Dobrogea şi a prins rădăcini adânci. 

Cea mai veche instituţie bisericească cunoscută până acum pe 

teritoriul României este Episcopia Tomisului, Constanţa de astăzi, a cărei 

existenţă poate fi urmărită documentar în secolele IV-VI. 

Despre Evangelicus, Efrem şi Tit, primii episcopi ai Tomisului, nu 

avem foarte multe date. Începând cu Vetranion însă, aflat în acest scaun în 

369, avem informaţii precise. „Împăratul roman Valens (364-378) a purtat o 

lungă campanie împotriva goţilor, pe care i-a învins, încheind cu ei pace la 

Noviodunum (Isaccea), în vara sau la începutul toamnei anului 369. După 

încheierea păcii s-a îndreptat spre Constantinopol, oprindu-se, în drumul său, şi 

la Tomis. Istoricul bisericesc Sozomen (sec. V) relata în Istoria sa bisericească 

cum împăratul, care era un aprig susţinător al arianismului, a intrat în biserica 

în care slujea episcopul Vetranion, încercând să-l determine să intre în 

comuniune cu arienii. Episcopul nu a primit, ci, dimpotrivă, printr-o cuvântare 

rostită în faţa împăratului şi a credincioşilor prezenţi, a apărat învăţătura celor 

318 Sfinţi Părinţi de la Niceea, apoi a părăsit pe împărat, retrăgându-se cu 

toţi credincioşii într-o altă biserică. Împăratul a considerat gestul 

episcopului ca o sfidare la adresa lui şi de aceea a poruncit să fie exilat. Dar 

exilul său nu a durat mult, căci tot împăratul, temându-se de o răscoală a 

sciţilor nemulţumiţi de înlăturarea păstorului lor, i-a îngăduit să se întoarcă la 
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scaunul său. Incidentul relatat mai sus aruncă o lumină puternică asupra 

creştinismului din Tomis, căci scoate în evidenţă vechimea sa şi viaţa 

religioasă intensă de aici, dragostea şi respectul credincioşilor faţă de 

episcopul lor, ceea ce presupune că el avea o oarecare vechime în scaun, 

buna organizare bisericească a provinciei (cu scaun episcopal) şi existenţa a 

cel puţin două bazilici în oraş (una în care slujea episcopul şi alta în care s-a 

retras împreună cu credincioşii săi). Nu ştim cât a păstorit Vetranion în 

scaunul de la Tomis. Pentru sfinţenia vieţii sale, dar mai ales pentru dârzenia 

cu care a apărat credinţa ortodoxă a fost trecut în rândul sfinţilor, pomenirea 

lui făcându-se la 25 ianuarie”
310

. 

Episcopul Gherontie a participat în 381 la lucrările sinodului II 

ecumenic de la Constantinopol. Urmaşul acestuia, Teotim I, era scit de neam, 

deci daco-roman, bun teolog, autor de scrieri teologice, prieten al Sfântului Ioan 

Gură de Aur, trecut şi el în rândul sfinţilor. Episcopul Timotei a luat parte la 

lucrările sinodului III ecumenic de la Efes, din 431, iar episcopul Ioan, care i-a 

urmat în scaun, era considerat unul dintre cei mai mari teologi ai timpului. În 

449 la Tomis era episcop Alexandru, care a semnat documentele unui sinod care 

a avut loc în acel an la Constantinopol. În 458 întâlnim în scaunul de la Tomis pe 

Teotim II, urmat apoi de Paternus şi Valentinian. 

În veacul al VI-lea sunt pomenite cu numele în provincia Scythia 

Minor 14 scaune episcopale, ceea ce arată că aici exista o înfloritoare 

viaţă bisericească.  

Faptul că în secolele IV-V s-au remarcat unii călugări de vază 

în Scythia Minor, cum au fost Sfântul Ioan Casian şi Dionisie Exiguul, 

atestă nu doar vechimea creştinismului de aici, ci şi preocupările 

duhovniceşti ale străromânilor din această zonă. 

Sfântul Ioan Casian s-a născut în jurul anului 360 într-una din 

localităţile de pe ţărmul apusean al Pontului Euxin. S-a călugărit de 

tânăr într-o mănăstire de aici, iar în jurul anului 380 pleacă în Ţara 

Sfântă. Petrece vreo cinci ani într-o mănăstire de lângă Betleem, apoi 

se duce în Egipt, unde era o înfloritoare viaţă monastică, de unde 

pleacă apoi la Constantinopol. Aici Sfântul Casian este hirotonit 

                                                 
310

 Ibidem, pp. 144-145. 



183 

 

 

diacon de Sfântul Ioan Gură de Aur. De aici pleacă la Roma, unde este 

hirotonit preot, apoi se deplasează la Marsilia, unde înfiinţează două 

mănăstiri, dându-le primele  reguli monahale din Apus. A scris şi cărţi. 

A trecut la Domnul prin 435, fiind venerat ca sfânt, iar ca dată de 

pomenire are 29 februarie. 

Dionisie Exiguul s-a născut în jurul anului 470. S-a călugărit 

de tânăr în patria sa, apoi pleacă prin Răsărit, ajunge la 

Constantinopol, de unde îşi continuă călătoria la Roma. Aici este 

hirotonit diacon şi preot, lucrând o vreme în cancelaria papală. Face 

traduceri din greacă în latină şi stabileşte cronologia erei creştine, 

începând numărarea anilor de la naşterea Domnului Hristos. Spre 

sfârşitul vieţii se retrage la mănăstirea Vivarium din Calabria, unde se 

stinge din viaţă în jurul anului 545. 

Toate cele prezentate până acum demonstrează fără drept de 

tăgadă vechimea creştinismului în ţara noastră, iar dovada continuităţii 

vieţii creştine pe aceste meleaguri este însuşi poporul român, care nu 

s-a rupt de origini, nici nu le-a renegat. 

Dacă nu am fost un popor misionar, răspândind la alţii 

învăţătura Domnului Hristos, cum au făcut-o grecii de pildă, prin 

Sfinţii Chiril şi Metodiu sau alţi misionari, ori cum au procedat 

spaniolii şi portughezii cu coloniile lor, noi am fost păstrători a ceea ce 

am primit. Dacă nu am schimbat pe alţii, ne-am transformat şi modelat 

pe noi înşine după învăţătura Mântuitorului. Astfel se explică firea 

tolerantă şi paşnică a românului. 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este singurul 

întâistătător ortodox înveşmântat complet în alb. Această culoare a 

veşmintelor sale este un semn de recunoaştere din partea Patriarhiei 

Ecumenice a faptului că Biserica noastră nu s-a aflat niciodată în 

schismă cu Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. 

Schisma cea mare s-a produs între două popoare (italian şi 

grec), mai exact între nişte fii ai celor două popoare, fără să fi fost 

convocat un sinod cu delegaţi ai tuturor Bisericilor, la care să se 

analizeze situaţia de criză din sânul Bisericii din acel moment şi să se 

hotărască separarea Bisericii Apusene de cea de Răsărit. Cu toate 
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acestea Biserica cea una a fost divizată în două de nişte reprezentanţi 

ai ei, implicaţiile fiind majore asupra întregului Răsărit şi Apus. 

Prima ţară majoritar ortodoxă vizitată vreodată de papa de la 

Roma a fost România, dovadă incontestabilă a caracterului tolerant şi 

paşnic al românilor. Vizita din anul 2003 la Vatican a delegaţiei 

Bisericii Ortodoxe Române conduse de Prea Fericitul Părinte Patriarh 

Teoctist s-a bucurat de o primire deosebit de călduroasă, fără 

precedent în istoria celor două Biserici, deşi Vaticanul a mai fost 

vizitat de diverşi întâistătători ai Bisericilor Răsăritene, ceea ce arată 

relaţiile bune dintre Biserica Romei şi Biserica Ortodoxă Română. 

Avem convingerea că poporul român, singurul popor latin, 

deci de natură apuseană, dar de credinţă ortodoxă, răsăriteană, va avea 

o contribuţie considerabilă la unirea Bisericilor. 
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Sfântul Munte Athos înainte şi după căderea  

Constantinopolului sub turci (29 mai 1453)
311

 

Muntele Athos este situat geografic în nord estul Greciei, în 

peninsula Calcidică. Are o lungime de 60 de kilometri şi o lăţime între 

8 şi 12 kilometri, însumând aprox. 360 de kilometri pătraţi. 

„Conform mitologiei greceşti numele de Athos a aparţinut unui 

personaj care în războiul dintre giganţi şi zei a fost aruncat de către cei 

dintâi ca o piatră asupra zeilor, împlântându-se în locul în care se 

găseşte şi astăzi. După altă tradiţie, muntele îşi ia numele de la unul 

dintre fiii lui Poseidon, numit Athos. Strabo consemnează faptul că 

grecii antici pentru a indica înălţimea muntelui Athos spuneau că cei 

ce stau pe vârful acestuia văd răsăritul soarelui cu trei ore mai 

devreme decât cei de la poalele lui”
312

. 

Primele documente care atestă o prezenţă monahală în Athos 

sunt legate de participarea unor călugări athoniţi la Sinodul de la 

Constantinopol din 843, convocat de împărăteasa Teodora, pentru 

restabilirea cultului sfintelor icoane. 

„În anul 885 împăratul bizantin Vasile Macedoneanul a dat un 

hrisov prin care a recunoscut Muntele Athos drept un teritoriu locuit 

exclusiv de călugări”
313

. 

Sfântul Atanasie Athonitul, duhovnic şi prieten al împăratului 

Nikifor Fokas, a pus în anul 963 bazele mănăstirii Marea Lavră, cea 

mai veche aşezare monahală din Athos existentă până astăzi. Ulterior 

s-au construit şi alte mănăstiri. 

În anul 970 împăratul Ioan Tzimiskes a emis primul tipicon, în 

care s-au stabilit regulile după care trebuie să se conducă monahii din 

Athos, conform concepţiei Sfântului Atanasie Athonitul.  
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„Numele de «Sfântul Munte» a fost adoptat şi confirmat în mod oficial 

de către împăratul bizantin Constantin al IX-lea Monomahul, prin tipiconul din 

1046”
314

. Acest tipicon făcea referire şi la comerţul practicat de călugării 

aghioriţi. 

Din anul 1050 accesul femeilor în acest loc este strict interzis.  

După cucerirea Bizanţului de către latini la 1204, în Athos s-au produs 

anumite tulburări, pentru că nişte baroni apuseni şi-au construit aici un castel, de 

unde au prădat în voie mănăstirile athonite.  

În 1274 împăratul bizantin Mihail VIII Paleologul şi patriarhul 

ecumenic Ioan Beccos au săvârşit unirea de la Lyon cu Biserica Romano-

Catolică. Întrucât călugării din Athos nu au acceptat această unire, împăratul şi 

patriarhul însoţiţi de o armată au debarcat în Athos şi au pustiit toate mănăstirile, 

omorând foarte mulţi călugări. Excepţie au făcut mănăstirile Lavra şi 

Xiropotamu, care i-au primit cu mare fast pe împărat şi pe patriarh şi au săvârşit 

Sfânta Liturghie cu azimă. 

Patriarhul ecumenic Antonie a dat în 1394 al treilea tipicon al Sfântului 

Munte. Acesta stabilea ordinea ierarhică a mănăstirilor athonite şi obligaţia 

acestora de a plăti, după posibilităţi, un tribut anual protosului (conducătorului) 

Sfântului Munte.  

Împăratul Manuil Paleologul a dat în 1406 cel de-al patrulea şi ultimul 

tipicon al Sfântului Munte emis de vreun împărat bizantin. Conform acestuia 

călugării aveau voie să moştenească, să câştige şi să transmită altora averea 

personală dobândită în viaţa de mănăstire, şi se stabilea că egumenul trebuie 

ajutat în conducerea mănăstirii de un consiliu format din 15 monahi. 

Al cincilea tipicon al Sfântului Munte a fost emis în 1574 de patriarhul 

Ieremia al II-lea al Constantinopolului. Acesta se referea la disciplina din 

Muntele Athos. 

Al şaselea şi cel din urmă tipicon a fost emis în anul 1783 de  către 

patriarhul ecumenic Gavriil. Acesta stabilea organizarea administrativă a Athosului 

şi îi oprea pe călugări să părăsească Sfântul Munte fără un motiv întemeiat. 

„Din anul 1912 Sfântul Munte Athos a intrat sub tutela 

administrativă a Greciei, iar din 1926, în baza unei constituţii 
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specifice, a fost declarat republică monahală ortodoxă, administrată 

autonom, dependentă jurisdicţional şi canonic de Patriarhia Ecumenică 

de Constantinopol”
315

. 

Charta constituţională a Sfântului Munte stabileşte că numărul 

mănăstirilor din Athos este de 20, fără dreptul de a fi depăşit. Conform 

acesteia, dacă vreodată numărul monahilor din mănăstiri va fi mai 

mare decât capacitatea acestora de a-i găzdui, călugării vor fi trimişi să 

locuiască în schituri şi chilii. 

În Athos a existat în decursul vremurilor mănăstirea catolică a 

„Amalfinezilor”. Monahii însă nu au rezistat la regimul de viaţă auster 

de acolo şi au părăsit Sfântul Munte. 

Dintre mănăstirile existente astăzi în Muntele Athos 17 sunt greceşti, 

dintre care una, şi anume Esfigmenu, este stilistă (nu recunoaşte autoritatea 

Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol şi nu se află în comuniune cu 

celelalte mănăstiri athonite, precum nici cu Bisericile Ortodoxe autocefale 

sau autonome), mănăstirea Hilandar este sârbească, mănăstirea Zografu este 

bulgărească, iar mănăstirea Sfântul Pantelimon este rusească. Din păcate în 

Sfântul Munte Athos nu există nici o mănăstire românească. Spre deosebire 

de sârbi, bulgari sau ruşi, care atunci când au oferit ajutoare Sfântului Munte 

au pretins în schimb să aibă acolo o mănăstire a lor, românii au oferit 

ajutoarele dezinteresat, ca unui frate aflat în nevoi, fără să ceară nimic în 

schimb. Acest fapt este cu atât mai dureros cu cât ştim că românii au ajutat 

Muntele Athos mai mult decât oricare alt popor, afirmaţie făcută nu de un 

român, ci de cercetătorul rus Porfir Uspenski, autorul unei monografii 

monumentale a Sfântului Munte. 

Pe lângă cele 20 de mănăstiri, în Athos există 12 schituri. 

Dintre acestea două sunt româneşti: Prodromu (care ţine de Marea 

Lavră) şi Lacu (aparţinător Sfântului Pavel). De asemenea, în Sfântul 

Munte Athos există numeroase chilii, dintre care foarte multe sunt 

româneşti, cum ar fi: Colciu şi Sfântul Ipatie la Vatopedu, Provata la 

Marea Lavră, chilia Adormirea Maicii Domnului la Xiropotamu, Nea 
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Skiti şi multe altele. După călugării greci, cei mai numeroşi în 

Muntele Athos sunt monahii români. 

După căderea Constantinopolului sub turci, mănăstirile din 

Muntele Athos erau silite să plătească anual Porţii Otomane un bir, 

pentru a fi lăsate să-şi desfăşoare nestingherite activitatea. Domnitorii 

şi boierii români, care au sprijinit financiar Patriarhia Ortodoxă de 

Ierusalim, Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai şi toate locurile sfinte 

ortodoxe aflate sub ocupaţie musulmană, aflând de faptul că 

mănăstirile athonite nu dispuneau de suficiente fonduri pentru a-şi 

plăti dările către turci, au făcut danii generoase tuturor mănăstirile din 

Athos, rezidind din temelii unele dintre ele, făcând corpuri de clădiri 

noi la altele, închinându-le mănăstiri şi schituri din ţară (dintre care 

unele aveau numeroase moşii, unele dintre ele întinzându-se pe mii 

sau chiar pe zeci de mii de hectare), oferind bani pentru întreţinerea 

călugărilor ş. a. În cele ce urmează vom aminti o mică parte din 

daniile făcute de români Sfântului Munte. 

„În jurul anului 1645 domnitorul Vasile Lupu a achitat 

impozitele tuturor mănăstirilor athonite către Poarta Otomană. Acelaşi 

lucru l-a făcut şi contemporanul său Matei Basarab, iar Grigorie 

Ghica, începând cu anul 1664, a dat voie celor 20 de mănăstiri din 

Muntele Athos să scoată 1000 de bolovani de sare de la Ocnele Mari 

pe an, pentru a le vinde sau a face ce vor cu ele”
316

. 

„Pentru a nu provoca dezbinări şi certuri între mănăstirile 

athonite (dintre care unele aveau averi considerabile la noi în 

Principate), mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi (începând cu 1645, care 

avea un venit anual de 50000 de piaştri sau peste 250000 de mii de lei) 

şi Mănăstirea Cotroceni (din 1682), cele mai mari mănăstiri din 

Moldova şi Ţara Românească, au fost închinate întregii comunităţi 

athonite, iar nu unei singure mănăstiri. De la aceste două mănăstiri 

venitul era trimis direct în Karies, capitala Athosului, iar de aici se 

împărţea fiecărei mănăstiri tainul cuvenit”
317

. 

                                                 
316

 Preot Dr. Teodor Bodogae,  Op. Cit., p. 83. 
317

 Ibidem, pp. 83-84 



189 

 

 

„În 1508 Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare, a reparat întreaga 

mănăstire Protaton din Karies”
318

. 

 

Mănăstirea Marea Lavră
319

 

„Domnitorul Neagoe Basarab a refăcut biserica mare a 

mănăstirii Marea Lavră, a rezidit din temelii biserica din cimitir, a 

reparat turnul şi a pictat trapeza, care este considerată cea mai 

frumoasă din întreg Muntele Athos, oferindu-i şi un sprijin fianciar 

anual de 200 de taleri”
320

.  

„Vlad Vodă Vintilă a acordat anual suma de 10000 de aspri 

acestei mănăstiri, precum şi 1000 de aspri călugărilor care veneau să 

ridice această sumă. Din aceşti bani s-a pictat biserica mare a 

mănăstirii, pe care o refăcuse Neagoe Basarab”
321

. 

„Domnitorul Ieremia Movilă al Moldovei oferă un ajutor 

pecuniar anual de 6000 de aspri acestei mănăstiri, iar Gavrilaş Movilă 

dă aceleiaşi mănăstiri, pentru pomenirea tatălui său şi a mamei sale, 

15000 de aspri, precum şi 1000 de aspri pentru drumeţ”
322

. 
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„În 1773 se închină Marii Lavre Mănăstirea Maicii Domnului 

din Verzunţi, judeţul Bacău, cu moşiile Letea (4100 hectare), Lupeni 

şi Verzunţi (4000 hectare)”
323

. 

 

Mănăstirea Vatoped 

„În 1606 s-a închinat Vatopedului mănăstirea Golia din Iaşi, cu 

58 de moşii, dintre care 48 de moşii din Basarabia se întindeau pe 

64000 de hectare”
324

. 

„În oraşul Galaţi i-au fost închinate mănăstirile Sfântul 

Dumitru şi Precista”
325

. 

„În 1667 Ruxandra, fiica voievodului Vasile, a închinat 

Vatopedului trei sate: Klimovăţ, Smienovska şi Aksentiev”
326

. 

„În anul 1669 i-a fost închinată Sfintei Mănăstiri Vatopedu 

mănăstirea Bărboi din Iaşi”
327

. 

„În jurul anului 1690 i-a fost închinată mănăstirea Mira din 

ţinutul Focşanilor”
328

. 

 „Constantin Brâncoveanu a fixat pentru mănăstirea Vatoped  

un tain anual de 21000 de aspri”
329

. 

„În anul 1729 Vatopedului i-a fost închinată de către  

Constantin Racoviţă mănăstirea Răchitoasa din judeţul Tecuci, cu o 

mulţime de moşii”
330

. 

 

Mănăstirea Iviru 

„Radu Vodă al Ţării Româneşti a oferit anual 15000 de aspri 

Mănăstirii Iviru. Acelaşi domnitor i-a închinat mănăstirea Radu Vodă 

din Bucureşti, care avea multe moşii”
331

. 
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„În anul 1626 Alexandru Coconu al Ţării Româneşti i-a închinat 

mănăstirea Glavacioc din judeţul Vlaşca, cu toate satele şi moşiile ei”
332

. 

„În 1630 Leon Vodă i-a închinat biserica Spătarul Stelea din 

Bucureşti, apoi mănăstirea Dealu cu toate moşiile ei”
333

. 

 

Mănăstirea Hilandar (sârbească) 

„Domnitorul Neagoe Basarab a acordat acestei mănăstiri un 

sprijin financiar anual de 7000 de aspri, sumă ridicată de Vlad Vodă 

Vintilă la 10000 de aspri. Mihnea Turcitul a oferit acestei mănăstiri 

suma de 15000 de aspri anual”
334

. 

„În anul 1645, pe cheltuiala domnitorului Matei Basarab, s-a 

renovat trapeza mănăstirii”
335

. 

 

Mănăstirea Dionisiu 

„Neagoe Basarab a refăcut din temelii această mănăstire, 

zidindu-i în anul 1520 un turn măreţ”
336

. 

„După un incendiu care a devastat mănăstirea în 1535, aceasta 

a fost renovată de Petru Rareş”
337

. 

„Între anii 1569-1570 turcii au pus biruri mari asupra Sfântului 

Munte, iar pentru că monahii de la Dionisiu nu aveau cu ce le plăti, 

metoacele le-au fost vândute. În această situaţie doamna Ruxandra, 

fiica lui Petru Rareş, le-a răscumpărat pe toate”
338

. 

 

Mănăstirea Cutlumuş 

„Vlaicu Vodă a înconjurat această mănăstire cu ziduri, a ridicat 

un turn, a construit trapeza mănăstirii şi chiliile”
339

. 
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„În 1467 domnitorul Laiotă Basarab a confirmat stăpânirea 

Cutlumuşului peste 15 sate donate de înaintaşii săi. Acelaşi lucru l-a 

făcut şi Vlad Vodă Călugărul în 1489”
340

. 

„În anul 1497 mănăstirea a ars. Voievodul Radu cel Mare i-a 

închinat atunci satul Dăneşti şi a început refacerea mănăstirii”
341

. 

„Alexandru Iliaş a închinat Cutlumuşului mănăstirea 

Clocociov cu toate averile ei”
342

. 

 

Mănăstirea Pantocrator 

„Marele logofăt Stan al Ungrovlahiei a făcut foarte multe danii 

acestei mănăstiri, fapt pentru care este socotit unul dintre ctitorii ei cei 

mai importanţi”
343

. 

„În anul 1631 Pantocratorului i-a fost închinată mănăstirea 

Căscioarelor din Vlaşca, cu cele patru moşii ale ei”
344

. 

 

Mănăstirea Xiropotamu 

„Domnitorul Neagoe Basarab a zidit o trapeză, o pivniţă şi a 

împodobit mănăstirea în jurul anului 1515”
345

. 

„Alexandru Lăpuşneanu a refăcut biserica mare a Sfintei 

Mănăstiri Xiropotamu”
346

. 

„În 1585 Petru cel Tânăr a închinat acestei mănăstiri metocul 

de la Colentina al mănăstirii Plumbuita cu toate averile lui”
347

. 

„Vameşul Păun a închinat Xiropotamului mănăstirea Sfânta 

Treime de lângă Iaşi cu toate moşiile ei”
348

. 
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Mănăstirea Zografu (bulgărească) 

„În anul 1475 domnitorul Ştefan cel Mare a clădit turnul pentru corăbii 

de lângă mare al mănăstirii, a refăcut zidul, chiliile şi trapeza mănăstirii”
349

. 

„Prin anii 1501-1502 Ştefan Vodă a reparat întreaga mănăstire 

şi a împodobit cu pictură biserica principală”
350

. 

„În anul 1566 Ruxandra, văduva domnitorului Alexandru 

Lăpuşneanu, a răscumpărat metoacele mănăstirii de pe râul Struma, 

pentru care a achitat suma de 52000 de aspri ungureşti”
351

. 

„În anul 1651 domnitorul Vasile Lupu a închinat Zografului 

ctitoria lui Ştefan cel Mare de la Dobrovăţ cu toate bunurile ei (numai 

în judeţul Vaslui moşiile mănăstirii de la Dobrovăţ însumau 14000 de 

hectare de pământ)”
352

.  

„În anul 1690 Constantin Cantemir a închinat Zografului 

mănăstirea Căpriana cu toate moşiile ei”
353

. 

„În secolele XVII-XVIII mănăstirea Zografu avea numai în 

Basarabia 23 de moşii, cu circa 50000 de hectare de pământ”
354

. 

 

Mănăstirea Dohiar 

„Alexandru Lăpuşneanu a rezidit această mănăstire din temelii 

şi a împodobit-o cu pictură”
355

. 

„În anul 1568 sultanul Selim a confiscat toate bunurile 

mănăstirii Dohiar şi le-a vândut turcilor din Tesalonic. În această 

situaţie Ruxandra, văduva lui Alexandru Lăpuşneanu, a oferit 

Dohiarului 165000 de aspri, sumă colosală pentru acea vreme”
356

. 

„În 1626 domnitorul Alexandru Coconu a întărit Dohiarului 

stăpânirea peste 12 moşii din judeţul Ialomiţa, care valorau 
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aproximativ 300000 de aspri. Nu se ştie exact când au fost închinate 

aceste proprietăţi Dohiarului”
357

. 

Mănăstirea Karacalu 

„Pe la 1530 mănăstirea a ars, iar Petru Rareş le-a trimis bani, 

cu care au clădit în 1534 turnul dinspre mare, în care erau odată 

trapeza monahilor, o capelă şi câteva chilii”
358

. 

„Întrucât în 1569 Mustafa Celebi a confiscat metoacele 

mănăstirii, doamna Ruxandra, fiica lui Petru Rareş, a oferit mănăstirii 

35000 de aspri, o sumă foarte mare pentru vremea aceea”
359

. 

„În prima jumătate a secolului al XVII-lea i-a fost închinată 

mănăstirea Sfântul Nicolae din Ismail”
360

. 

Mănăstirea Filoteu 

„Vlad Ţepeş acordă, începând din anul 1457, câte 4000 de 

aspri anual acestei mănăstiri, iar 300 de aspri călugărului care va ridica 

banii. Aceeaşi sumă va fi oferită şi de Vlad Vodă Călugărul”
361

. 

„Pe la 1734 voievodul moldovean Constantin Mavrocordat 

stabileşte a se da în fiecare an mănăstirii Filoteu câte 6600 aspri”
362

. 

 

Mănăstirea Simonopetra 

„La 1540 Petru Voievod, fiul nelegitim al lui Radu cel Mare, a 

acordat un sprijin financiar simonopetriţilor. În afară de bani, le-a 

oferit şi satul Scurteşti din judeţul Argeş, cu toate averile lui. 

Alexandru, fiul lui Mircea Ciobanu, a confirmat, pe la 1570, dania 

satului Scurteşti, adăugând şi el un sat: Dragomireştii, cu multe averi. 

Aceleaşi moşii le-a întărit la 1578 şi Mihnea Turcitul”
363

. 

În 1580 mănăstirea a ars până la temelie. „Mihai Viteazul a 

renovat-o complet şi a înzestrat-o cu 14 sate, dintre care 13 au fost 
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cumpărate de el însuşi cu suma de 472000 de aspri. Tot atunci a oferit 

mănăstirii două sate şi Florica, fiica domnitorului. Mihai Viteazul a 

mai închinat mănăstirii athonite ctitoria sa, mănăstirea Mihai Vodă, 

care pe la 1850 ajunsese să aibă un venit anual de aproape 1 milion de 

lei”
364

. 

 

Mănăstirea Sfântul Pavel 

„În preajma anului 1500 domnitorul Ştefan cel Mare a reparat 

această mănăstire, a construit un apeduct şi un baptisteriu”
365

. 

„În anul 1501 boierii munteni Jupân Barbu, banul Craiovei, 

împreună cu comisul Danciu şi cu jupânii Radu şi Pârvu, toţi boieri 

Craioveşti, oferă un ajutor anual de 2000 de aspri mănăstirii”
366

. 

„În jurul anului 1654 mănăstirii Sfântul Pavel i-a fost închinată 

mănăstirea Jitianului de lângă Craiova”
367

. 

„În 1664 Miron Costin, pârcălabul Hotinului, i-a închinat 

mănăstirea Todirenilor din Burdujeni”
368

. 

„Domnitorul martir Constantin Brâncoveanu a continuat 

zidirea turnului mănăstirii început de domnitorii români anteriori lui, a 

reparat chiliile, trapeza şi a înălţat un paraclis”
369

. 

 

Mănăstirea Stavronichita 

„În 1680 Şerban Cantacuzino construieşte un apeduct pentru 

mănăstire, cu bazine deosebite, lucrare foarte costisitoare. De 

asemenea tot acestei mănăstiri i-a fost închinată şi mănăstirea Sfinţilor 

Apostoli din Bucureşti”
370

. 
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Mănăstitea Xenofon 

„Boierul Barbu, banul Craiovei, închină imediat după 1500 

acestei mănăstiri satele Recica, Siliştea Plopului şi un iaz”
371

. 

„Între 1544-1545 pe banii aduşi din Ţările Române s-au 

construit chiliile mănăstirii, a fost ridicată biserica centrală şi s-a 

realizat pictarea mănăstirii”
372

. 

„La 1607 Radu Şerban, pe lângă asigurarea stăpânirii 

mănăstirii asupra celor două sate închinate după 1500, îi oferă anual şi 

suma de 10000 aspri. Acelaşi lucru îl face şi Matei Basarab în 1635 şi 

Constantin Basarab în 1654”
373

. 

 

Mănăstirea Grigoriu 

„În 1500 Ştefan cel Mare a rezidit din temelii această 

mănăstire şi i-a făcut o donaţie de 24000 de aspri”
374

. 

„În 1769 domnitorul Alexandru Ghica i-a închinat mănăstirea 

Vizantea din judeţul Putna, apoi trecând domn în Ţara Românească, i-

a închinat în 1776 mănăstirea Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti”
375

. 

 

Mănăstirea Esfigmenu (stilistă) 

„La începutul secolului al XIX-lea s-a clădit naosul actual şi trapeza 

Esfigmenului, întreaga mănăstire fiind refăcută de fapt cu bani veniţi din Moldova”
376

. 

 

Mănăstirea Sfântul Pantelimon (rusească) 

„Vlad Călugărul oferă începând cu 1487 suma de 6000 de aspri 

anual acestei mănăstiri. Radu cel Mare ajută şi el mănăstirea cu 3000 

de aspri anual, din 1496, ridicând dania în 1502 la suma de 4000 de 

aspri”
377

. 
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„În 1631 Moise Movilă, domnul Moldovei, a închinat 

mănăstirii biserica Uspeniei din Botoşani”
378

. 

„În 1743 Ioan Vodă Mavrocordat i-a oferit mănăstirii o dare 

anuală de 10000 de aspri, pe care Constantin Racoviţă a ridicat-o la 

suma de 15000 de aspri pe an”
379

. 

„În 1760 Ioan Calimah, pe lângă suma obişnuită, a închinat 

Pantelimonului conacul Sfântul Nicolae din Constantinopol cu 

biserică, grădină şi case, care era reşedinţa voievozilor români când se 

duceau cu treburi la Constantinopol”
380

. 

 

Mănăstirea Costamonitu 

„Ştefan cel Mare a stabilit în 1493 un ajutor anual către această 

mănăstire în valoare de 5000 de aspri. Petru Rareş a reînnoit în 1542 

merticul anual către Costamonitu, care între timp ajunsese la suma de 

6000 de aspri”
381

. 

„După anul 1800 mănăstirea Costamonitu a primit câteva 

moşii şi case în Moldova, ridicându-se cu banii de pe acestea un turn, 

chilii pentru călugări şi biserica mănăstirii”
382

. 

 

Încheiere 

Demn de remarcat este faptul că daniile româneşti către 

Muntele Athos au început înainte de căderea Constantinopolului sub 

turci. Astfel, la 1369 Vlaicu Vodă a hotărât să ofere mănăstirii 

Cutlumuş un ajutor anual de 1200 de ughi, sprijin financiar reînnoit şi 

de către Alexandru Aldea în 1428, domnitor care oferă începând cu 

1433 un tain anual de 3000 de aspri şi Xiropotamului, precum şi 

Zografului. Vlad Ţepeş a oferit mănăstirii Karacalu începând cu 1447 

suma de 4300 de aspri anual
383

. 
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„Românii, deşi au ajutat Sfântul Munte Athos mai mult decât 

toate celelalte popoare ortodoxe în timpul dominaţiei otomane, n-au 

întemeiat, n-au cumpărat şi nici n-au pretins în schimbul ajutoarelor 

acordate vreo mănăstire pentru neamul lor. Ajutorul lor era oferit 

dezinteresat tuturor mănăstirilor athonite, ca de altfel, întregului 

Răsărit ortodox”
384

, iar „aşezămintele monastice ale Sfântului Munte 

au putut fiinţa, secole întregi, în timpul dominaţiei otomane, graţie 

ajutoarelor generoase ale românilor”
385

. 
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Părintele Dumitru Stăniloae şi Filocalia
386

 

Întrucât anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea părintelui 

profesor Dumitru Stăniloae şi 10 ani de la mutarea sa la Domnul, iar Filocalia a 

fost tradusă în limba română de Prea Cucernicia Sa, am considerat util să 

prezentăm viaţa părintelui şi câteva consideraţii despre Filocalie. 

Foarte pe scurt, vom puncta cele mai importante date din viaţa 

părintelui Stăniloae.  

S-a născut în 16 noiembrie 1903 la Vlădeni, jud. Braşov. A 

urmat cursurile liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, Facultatea de 

Teologie din Cernăuţi, cursuri de specializare la Atena, iar la vârsta de 

25 de ani şi-a susţinut teza de doctorat în teologie, cu tema: „Viaţa şi 

activitatea patriarhului Dositei al Ierusalimului şi legăturile lui cu 

ţările române” la Facultatea de Teologie din Cernăuţi. A beneficiat 

apoi de o bursă de studii în Germania. 

În anul 1929 şi-a început cariera didactică la Academia 

teologică din Sibiu. 

În 1930 s-a căsătorit cu Maria Mihu. În 1931 li s-au născut 

primii copii, doi gemeni: Dumitru şi Maria. Băiatul însă a murit în 

anul naşterii, iar fetiţa în 1945. Au mai avut o fetiţă, pe Lidia, născută 

în 1933, care trăieşte şi astăzi. 

În 1931 a fost hirotonit diacon, iar în 1932 preot. 

În 1936, la vârsta de 33 de ani a fost ales rectorul Academiei 

Teologice de la Sibiu. 

În 1946 datorită presiunilor politice a trebuit să demisioneze 

din postul de rector şi s-a transferat ca profesor la Facultatea de 

Teologie din Bucureşti. 

Între anii 1958-1963 a fost întemniţat politic, pentru „crima de 

uneltire împotriva statului”. 

Între 1963-1965 ocupă prin bunăvoinţa regretatului patriarh 

Justinian un post modest în administraţia patriarhală, datorită faptului 

că a fost întemniţat. 
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În 1965 a putut reveni la catedră, de unde a fost pensionat în 1973. 

În 1990 a fost ales membru corespondent al Academiei 

Române, iar în 1992 membru activ. 

A adormit în Domnul la 5 octombrie 1993, la vârsta de aproape 90 

de ani. 

A tradus foarte multe cărţi şi opere ale Sfinţilor Părinţi în limba 

română, fiind bun cunoscător al limbilor greacă veche şi nouă, latină, 

engleză, franceză, germană, italiană şi rusă. A fost autor a numeroase cărţi, 

studii şi articole, fiind cel mai tradus autor român în străinătate.  

Părintele Dumitru Stăniloae este considerat pe bună dreptate 

cel mai mare teolog ortodox al veacului XX, iar în ortodoxie nu se mai 

poate face teologie fără să se ţină cont de lucrările sale. 

Referitor la opera teologică a părintelui Stăniloae, îl lăsăm să 

se destăinuiască singur, prin răspunsul pe care l-a dat scrisorii 

Facultăţii de Teologie din Sibiu, în care era anunţat că i s-a acordat 

titlul de „doctor honoris causa”, unde părintele Stăniloae mărturiseşte: 

„Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului a iniţiat pentru preoţi, ca 

profesor şi ca întemeietor şi redactor al «Revistei Teologice», o 

propovăduire a lui Hristos în locul unor predici morale generale. Iar 

Hristos pe care l-a introdus el în învăţământ şi în scris nu era un 

Hristos distant, ca la catolici şi protestanţi sau un simplu Iisus ca cel al 

sectelor, ci Fiul real al lui Dumnezeu devenit om. În acest context am 

publicat la Sibiu lucrarea «Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigorie 

Palama» având ca temă prezenţa lui Hristos în Taine cu energia Lui 

necreată. Tot la Sibiu am publicat cartea «Iisus Hristos sau restaurarea 

omului» în care am progresat de la o predicare a unui Hristos, ca 

mijloc de manifestare umană a Fiului lui Dumnezeu către Dumnezeu 

Tatăl şi către oameni, actualizând astfel bogata hristologie patristică şi 

explicând tema persoanei, care fiind una în Hristos, se poate manifesta 

prin două firi. Pe linia hristologică începută la Sibiu, am continuat la 

Bucureşti să public «Dogmatica», în care este mult mai dezvoltată 

hristologia; dar şi cărţi despre dezvoltarea umanului în Hristos, 

precum «Chipul nemuritor al lui Dumnezeu» sau cursul de ascetică şi 

mistică, ce arată aceeaşi dezvoltare a umanului în unirea cu Hristos. Pe 

linia aceasta am tradus şi scrierile filocalice care arată puterea dată 
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omului de progresare în Hristos. În aceste cărţi am accentuat totodată 

importanţa dată de Dumnezeu omului prin iubirea Lui, sau 

nedespărţirea hristologiei de antropologie. Prin lucrările de la 

Bucureşti am pus în evidenţă şi trebuinţa iubirii noastre faţă de 

oameni, care pornind din iubirea comună faţă de Hristos, arată 

importanţa Bisericii, în care împlinim porunca lui Hristos de a ne uni 

cu El şi în El, cum este unit El cu Tatăl”.  

Referitor la Filocalie putem afirma pe bună dreptate că aceasta este 

unul dintre cele mai frumoase daruri pe care Sfinţii Părinţi l-au lăsat 

moştenire posterităţii, iar părintele Stăniloae, prin traducerea ei în limba 

română, a deschis un adevărat univers duhovnicesc celor interesaţi. 

Filocalia a fost tradusă din originalul grecesc de părintele 

Stăniloae, întrebuinţând bineînţeles şi anumite traduceri ale Filocaliei 

în alte limbi moderne, precum şi unele traduceri parţiale româneşti 

mai vechi. Traducerea şi comentarea Filocaliei a fost făcută de 

părintele Stăniloae între anii 1946-1991, deci într-o perioadă de timp 

de patruzeci şi cinci de ani. 

În prefaţa primelor patru volume ale Filocaliei, părintele 

Dumitru Stăniloae mărturiseşte: „Scrierile cuprinse în colecţia 

Filocalia descriu un drum progresiv al vieţii duhovniceşti, cu 

recomandări din cele mai concrete. Drumul acesta este cel al curăţirii 

omului de patimile ce-l închid în egoismul satisfacţiilor trecătoare, 

închis orizontului vieţii spirituale mereu mai bogate şi veşnice. Şi el 

nu este un drum inventat de om ci este calea înfăţişată de viaţa lui 

Iisus Hristos şi în care poate înainta cel ce crede în El. Hristos Însuşi 

este personificarea acestei «căi» sau El Însuşi este «calea» şi a înainta 

în ea este una cu a înainta în El spre ţinta desăvârşirii la care a înălţat 

El umanitatea asumată prin biruirea cu răbdare a slăbiciunilor şi 

patimilor noastre primite de bunăvoie, şi a suportării cu iubire a 

duşmăniilor până la răstignire având ca rezultat învingerea morţii şi 

veşnicia ca viaţă fericită a Lui ca om şi a celor ce se vor alipi Lui prin 

credinţă. Programul vieţii descrise în Filocalie este un program 

hristologic. Este trăirea în Hristos din puterea lui Hristos pe care îl au 

trăitorii în ei prin rugăciune tot mai deasă. Este calea spre cea mai 

înaltă nobleţe omenească, este singura cale care promovează unirea 
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oamenilor între ei în Hristos, opusă dezbinărilor care aduc atâta 

suferinţă omenească. Separarea operei lui Hristos de lucrarea Lui în 

om - unită cu colaborarea omului - a început să fie făcută mai târziu de 

scolastică prin împărţirea prea strictă între Teologia Dogmatică şi 

Morală. S-a spus că Dogmatica are să reprezinte ce este Dumnezeu în 

Sine şi ce a făcut El pentru om, iar Morala ce are de făcut omul. S-a 

trecut peste faptul că ceea ce face omul nu face singur, ci face întărit 

de Hristos şi de Sfântul Duh. De aceea în sensul teologic apusean nu 

există un fel de scrieri care să descrie, asemenea celor filocalice, 

drumul omului în Hristos sau al lui Hristos în om, de felul Filocaliei”. 

În introducerea volumului al XII-lea al Filocaliei, care este şi 

ultimul, părintele Stăniloae se confesează: „Dumnezeu mi-a ajutat să 

închei Filocalia românească cu o traducere a unei opere de cea mai mare 

forţă duhovnicească, plină de sfaturi concrete, întemeiate pe o experienţă 

reală, o carte de forţa învăţăturilor Părinţilor pustnici din Pateric, trăitori 

în pustiurile Egiptului. Cred că a fost voia lui Dumnezeu ca Filocalia, 

începută cu o scriere atribuită Sfântului Antonie cel Mare, să se încheie 

cu o operă a unui pustnic ce a trăit în aceleaşi pustiuri egiptene, curând 

după moartea lui Antonie. Prin aceasta se arată că viaţa duhovnicească ce 

urmează pilda lui Hristos este aceeaşi în toate timpurile, fiind susţinută de 

acelaşi Duh Sfânt al lui Hristos”. 

Filocalia cuprinde texte scrise de patruzeci şi doi de autori, 

dintre care unii sunt necunoscuţi. Astfel în Filocalia vol. 8 citim 

lucrările a doi autori anonimi: „Rânduiala cea bună a vieţii de sine” şi 

„Alăută duhovnicească şi trâmbiţă cerească”. Alţi autori, cum ar fi 

Nichifor din Singurătate (Filocalia vol. 7), pe lângă învăţăturile scrise 

de el, preia texte din alţi Sfinţi Părinţi, precum: Teodosie 

Chinoviarhul, Pavel din Latro, Avva Agaton, Diadoh al Foticeii, Isaac 

Sirul, Ioan Carpatiul şi alţii. Unii dintre Sfinţii Părinţi citaţi, au şi ei 

scrieri în Filocalie. Astfel pe Diadoh al Foticeii îl întâlnim în Filocalia 

vol. 1, iar pe Ioan Carpatiul în Filocalia vol. 4. Alţi Sfinţi Părinţi citaţi 

însă, nu mai apar nicăieri în Filocalie, precum: Teodosie Chinoviarhul, 

Pavel din Latro şi alţii.  

 Filocalia românească cuprinde pe lângă traducerea textului 

grecesc al Filocaliei şi anumite scrieri ale unor autori români, cum ar 
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fi: Vasile de la Poiana Mărului, Gheorghe de la Cernica şi alţii, având 

aprox. 5800 de pagini de text şi note.  

Filocalia este un izvor nesecat de învăţături duhovniceşti şi un 

tezaur nepreţuit al Bisericii, tratând teme precum (şi vom enumera în 

ordine alfabetică): adevărul, apocatastaza, arghirofilia, asceza, 

ascultarea, binele, biruirea patimilor, Biserica, blândeţea, bogăţia, 

căderea în păcat, clevetirea, conştiinţa, chipul şi asemănarea lui 

Dumnezeu, credinţa, cunoaşterea lui Dumnezeu, desăvârşirea, 

desfrânarea, diavolul, Dumnezeu, energiile divine, faptele bune, Fiul 

lui Dumnezeu, grija lumească, harul, iertarea, invidia, ispitele, 

împărăţia lui Dumnezeu, împătimirea, îndumnezeirea, înfrânarea, 

sfinţii îngeri, învierea, judecata lui Dumnezeu, lăcomia, lumea, 

mândria, mânia, mântuirea, milostenia, moartea, monahismul, 

nădejdea, neascultarea, necazurile, nepătimirea, om, omul 

duhovnicesc, patimile, păcatele, plăcerea, pocăinţa, poruncile lui 

Dumnezeu, postul, Sfintele Taine, raţiunile divine, răbdarea, răul, 

războiul spiritual, rugăciunea, sărăcia, sfârşitul lumii, sfinţii, smerenia, 

spovedania, sufletul, timpul, trupul, ura, urcuşul duhovnicesc, 

vedeniile, vederea lui Dumnezeu, virtuţile şi multe altele. 

Conţinutul Filocaliei este atât de bogat, încât cu greu poate fi 

rezumat, mai ales că temele nu sunt tratate într-o ordine sistematică şi 

exhaustivă ca într-un manual de dogmatică sau de morală. De fapt în cele 

douăsprezece volume sunt cuprinse operele anumitor Sfinţi Părinţi care 

au tratat problemele dogmatice cu care se confrunta Biserica în vremea 

lor, precum şi permanenta lor grijă de mântuire a sufletului. 

Dacă privim în istoria Bisericii, constatăm că primul autor care 

ne-a lăsat o operă teologică sistematică este Sfântul Ioan Damaschin 

(+ 749), cu care de fapt se şi încheie din punct de vedere convenţional 

perioada patristică, acesta alcătuind o sinteză a gândirii teologice de 

până la el. Sfinţii Părinţi nu au făcut teologie de dragul de a publica 

anumite cărţi, ci ei au răspuns în cele mai multe cazuri la problemele 

dogmatice ridicate de ereticii care duceau la pierzare pe cei neştiutori 

sau neîntăriţi, într-o vreme în care învăţătura de credinţă a Bisericii nu 

era formulată şi existau foarte mari dispute şi frământări teologice, 

pentru care mulţi Sfinţi Părinţi au fost schingiuiţi sau chiar omorâţi. 
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Sfinţii Părinţi au trăit în curăţie, asceză, studiu şi apropiere 

maximă de Dumnezeu şi au aşternut în scris experienţele lor mistice, 

precum şi rezultatele muncii lor, astfel încât cei ce vor să ia cunoştinţă 

de ele, o pot face citindu-le atent operele, printre care se numără şi 

Filocalia. Lectura Filocaliei nu este uşoară, în primul rând datorită 

numărului mare de pagini, iar în al doilea rând înţelegerea ei necesită 

o temeinică pregătire teologică pentru a pătrunde cu mintea adâncimea 

şi subţirimea gândirii Sfinţilor Părinţi, autori ai Filocaliei. Cel care 

studiază Filocalia, pe lângă îmbogăţirea cunoştinţelor, îşi face o 

radiografie completă a stării sale sufleteşti, văzându-şi înălţimea sau 

micimea sa sufletească şi locul sau starea duhovnicească la care 

trebuie să ajungă un creştin autentic, fapt pentru care recomandăm 

călduros tuturor doritorilor să citească Filocalia, dar mai ales să 

împlinească cele citite. 
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Consumismul
387

 

 

1 Omul şi lumea înainte de păcat 

Sfânta Scriptură afirmă că „la început a făcut Dumnezeu cerul 

şi pământul” (Fac. 1,1). Sfinţii Părinţi spun că prin „cer” se înţelege 

universul spiritual, lumea îngerilor, iar prin „pământ” universul 

material. În cea de-a şasea zi a creaţiei, „luând Domnul Dumnezeu 

ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă 

şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fac. 2,7). Dintre toate creaturile, singur 

omul este compus din suflet spiritual şi trup material, el aparţinând 

ambelor lumi (spirituală şi materială), fiind inelul de legătură dintre 

ele sau sinteza lor. Dacă nu avea suflet, omul era animal, dacă nu 

avea trup, era înger.  

Omul a fost creat compus, pentru ca Dumnezeu să se unească 

cu el, iar prin intermediul lui, cu întreaga creatură. De aceea l-a creat 

Dumnezeu pe om ca inel de legătură al lumii spirituale şi materiale, ca 

recapitulare şi epilog al tuturor creaturilor, cu scopul ca unindu-Se cu 

el, să se unească cu toate creaturile şi să recapituleze în Hristos cele 

cereşti şi cele pământeşti. Înainte de a hotărî creaţia, fie a îngerilor, fie 

a oamenilor, fie a oricărei alte creaturi, Dumnezeu a prehotărât în 

sfatul Lui cel veşnic întruparea Fiului Său. Această hotărâre a lui 

Dumnezeu de a se uni cu omul este numită de Sfântul Pavel „taina cea 

din veac ascunsă” (Efes. 3,9). Mărimea «tainei din veci ascunse şi de 

îngeri neştiute» stă în mărimea dragostei lui Dumnezeu faţă de lume. 

Nici îngerii nu şi-ar fi putut închipui că în sânul lui Dumnezeu se 

ascunde din veci, împreunată cu fiinţa Lui, o atât de mare dragoste faţă 

de lume. Arătarea ei este în acelaşi timp dezvăluirea unei valori 

neînchipuite a lumii.  

În primele cinci zile ale creaţiei şi chiar în ziua a şasea, la 

început, Dumnezeu crează mediul în care va veni omul, condiţiile de 

existenţă a acestuia. „Nu omul a fost creat pentru lume, ci lumea 

                                                 
387

 Această conferinţă a fost rostită de autor în 26 aprilie 2004, la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, în cadrul simpozionului internaţional: 

„Spiritualitate şi consumism în Europa unită”. 
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pentru om”
388

, în sensul că lumea fără om nu ar putea exista, ea nu ar 

avea un sens, o finalitate. 

„Lumea aceasta este gătită ca un palat pentru om-împăratul ce 

avea să apară după aceea”
389

, pentru a stăpâni şi a întregi creaţia, căci 

„toată lumea aceasta văzută a fost făcută înainte de el, pentru el”
390

. 

„Scopul lumii nu se găseşte în sine; ea a fost creată pentru om, iar 

omul pentru Dumnezeu”
391

. 

 Omul este luat din creaţie, îşi are originea în ea, deci nu poate 

exista fără ea, dar lumea fără om ar fi goală, nu ar avea sens, nu ar 

tinde spre o finalitate şi ar fi stearpă. Vedem că omul şi creaţia se 

condiţionează reciproc.  

„Omul apare numai la sfârşit, pentru că el are nevoie de toate cele 

anterioare, iar cele anterioare nu-şi găsesc sensul decât în om”
392

. 

„Lumea materială şi animală, oricât ar fi ea de minunată în puterea şi 

raţionalitatea ei armonioasă, de o complexitate de necuprins, dacă ar fi 

fără om, ar fi fără sens”
393

. „Fără om, Dumnezeu ar rămâne un abis de 

taină nerevelată”
394

. Deci omul are nevoie de toate ale lumii, ca şi condiţii 

necesare vieţii lui, dar şi lumea are nevoie de om, pentru că acesta dă sens 

creaţiei şi numai prin el Dumnezeu se revelează lumii materiale. 

„Universul este, oarecum, cuprins în trupul uman, pentru că 

trupul omului rezumă în sine, ca o lume în mic, nivelurile de existenţă ale 

                                                 
388

 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, 

Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 121. 
389

 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, Traducere, introducere şi 

note de Pr. Dumitru Stăniloae, Membru de onoare al Academiei Române, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 1999, Vol. VII,  p. 433, nota 16. 
390

 Ibidem, p. 432. 
391

 Pr. Dr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigorie de Nyssa, 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 

1996, p. 55. 
392

 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 

1978, Vol. I, p. 333. 
393

 Idem, Chipul…, pp. 247-248. 
394

 Filocalia…Vol. VII, p. 144, nota 73. 
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lumii materiale. Pe de altă parte, omul depăşeşte universul prin calităţile 

sale spirituale, iar universul este prezent în toate lucrările omului”
395

. 

„Dacă există o lume văzută, este numai pentru că există omul 

ca subiect care să o poată vedea în chip conştient”
396

. Omul „priveşte 

conştient toate, le conduce pe toate, ca un chip al lui Dumnezeu. El 

este conştiinţa stăpânitoare şi transformatoare a lumii, în el se 

descoperă rostul lumii. Fără om, lumea ar fi lipsită de rost, de sens, de 

lumină. Existenţa ar fi lipsită de o latură esenţială a ei sau de cea mai 

esenţială. Fără om, lumea n-ar şti de ea însăşi”
397

.  

Dar „omul este o fiinţă nesfârşit mai bogată, mai adâncă, mai 

complexă, ca să poată fi închis în lume; are o aspiraţie nesfârşit mai 

înaltă, ca să poată fi satisfăcută de lume”
398

, de aceea „nu relaţia 

omului cu natura, ci relaţia sa cu Dumnezeu este cea care-i revelează 

misterul ultim al existenţei sale”
399

. 

„Omul conţine toate planurile acestui univers, sintetizează în 

sine crearea treptată a celor cinci zile, iar el este a şasea zi, a 

desăvârşirii acestei creaţii”
400

, de aceea „omul este mai preţios decât 

tot restul creaţiei”
401

 materiale. Valoarea omului este dată mai ales în 

structura sa spirituală. În acest sens Mântuitorul a spus: „Ce-i foloseşte 

omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul? Sau ce ar 

putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?” (Marcu 8,36-37). 

 Dumnezeu a îmbinat lumea spirituală şi cea materială în om, 

acesta fiind o sinteză a lor, punctul în care cele două lumi se întâlnesc 

                                                 
395

 Pr. Dr. Vasile Răducă, Op. Cit., p. 107. 
396

 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, Traducere, introducere şi 

note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979, Vol. VIII, p. 499, nota 879. 
397

 Filocalia…, Vol. VII, p. 433, nota 17. 
398

 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul…, p. 121. 
399

 Panayotis Nellas, Omul-animal îndumnezeit, Editura DEISIS, Sibiu, 

1994, p. VII (Introducerea cărţii). 
400

 Paul Evdokimov, Ortodoxia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, p. 72. 
401

 Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea - experienţa vieţii veşnice, 

Editura DEISIS, Sibiu, 1998, p. 84. 
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şi comunică între ele. În această privinţă, omul are o poziţie unică în 

univers, fiind singurul care are în sine două lumi.  

„Omul este o lume mică ce are în sine toate ale lumii mari”
402

. „Omul 

este un microcosmos, adică o chintesenţă reprezentativă a marelui cosmos, al 

lumii întregi”
403

, el „este a treia dimensiune logică a ceea ce există, este o 

necesitate ontologică”
404

. „Prin alcătuirea lui, omul este, deci, cea mai complexă 

făptură a lui Dumnezeu”
405

.  

„Privilegiul unic al omului de a fi microcosmos, îi dă libertatea de mişcare 

în amândouă ordinele de existenţă, putând să gândească lucrurile materiale în 

forme abstracte şi să simbolizeze pe cele spirituale în forme concrete”
406

.  

„În om se văd toate raţiunile creaturilor, atât ale celor sensibile, cât şi ale 

celor înţelese şi înţelegătoare. El este raţiunea atotcuprinzătoare a tuturor raţiunilor 

create”
407

. El este numai „exterior limitat, dar lăuntric fără limite”
408

.  

Omul este cea mai înaltă şi mai perfectă creatură la care poate ajunge 

lumea materială. Mai mult de atât lumea nu poate da.  

„Trupul uman este în întregime un aparat de o sensibilitate nesfârşit de 

complexă. În el este percepută în mod nesfârşit de variat toată vibraţia lumii cu 

formele ei în continuă mişcare, precum tot prin el se exprimă relaţia la fel de 

complexă a persoanei umane cu lumea”
409

. 

Trupul omului este materie organizată. „Cea mai înaltă formă 

de organizare o primeşte materia în trupul omenesc, devenită în el cea 

                                                 
402

 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în 

Liturghia Ortodoxă, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 427.  
403

 Nichifor Crainic, Sfinţenia-împlinirea umanului, Trinitas, Editura 

Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 163. 
404

 Teodor M. Popescu, Meditaţii Teologice, Editura Sfintei Arhiepiscopii 

a Bucureştilor, Bucureşti, 1997, p. 63. 
405

 Nichifor Crainic, Nostalgia Paradisului, Editura Moldova, Iaşi, 1994, p. 251. 
406

 Ibidem, p. 20. 
407

 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, Traducere, introducere şi 

note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, Vol. IX, p. 303, nota 638. 
408

 Arşavir Acterian, Cum am devenit creştin, Editura Harisma, Bucureşti, 

1994, p. 87. 
409
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mai intimă spiritului. În ochii omului, materia a devenit mijloc de 

comunicare a înţelesurilor spiritului din ele”
410

.   

„Trupul omenesc însă, nu-şi mai află identitatea în tendinţele 

lui spre lumea din care a fost luat, ci în direcţia mişcării sufletului. 

Materia luată din univers, în trupul omenesc, în unire cu sufletul, este 

subiectivată şi personalizată. În acest sens trupul omenesc are o mare 

importanţă în procesul de orientare a materiei în direcţia spiritului”
411

. 

Şi „precum lucrul lui Dumnezeu este să cârmuiască lumea, aşa a 

sufletului este să-şi cârmuiască trupul”
412

. 

„Omul este un pelerin sau un meteor spiritual, în continuă 

mişcare între lume şi Dumnezeu, meteor conştient şi liber, mereu pe 

drum. Este în lume şi vrea să fie mai presus; are nevoie de lume, dar 

ca de un drum în care nu se fixează niciodată definitiv într-o etapă, ci 

urcă spiritual mereu mai sus”
413

. 

În limba latină om se spune «homo» şi termenul vine de la 

pământ, humă, pentru că din pământ a fost luat trupul lui. În limba 

greacă om se spune «άνθρωπος», care vine de la άνω αθρείν, şi 

înseamnă „a privi în sus”. Deci omul a fost plămădit din pământ 

(trupul său), dar pentru a privi spre înălţimi, pentru a tinde în sus, spre 

Dumnezeu (prin sufletul său), dar nu singur, ci împreună cu întreaga 

creaţie, pentru că „lumea este făcută pentru a fi umanizată, nu omul 

pentru a fi asimilat lumii, naturii”
414

. 

„Sufletul uman poate aduna şi influenţa prin trup întreaga 

lume”
415

, pentru că „nu spiritul este făcut pentru a fi materializat, ci 

materia pentru a fi spiritualizată”
416

. 
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„Dumnezeu a creat toate formele de existenţă pentru o 

solidaritate între ele. A creat şi materia ca o formă de existenţă, pentru 

ca spiritul să-şi arate frumuseţea în formele ei”
417

. „Materia n-a fost 

făcută fără nici un rost. Ea este făcută ca mijloc de revelare a spiritului 

divin în mod indirect, dar în mod mai intim şi al spiritului uman. Omul 

a primit cinstea deosebită de a da materiei sensuri şi funcţii spirituale, 

de a o spiritualiza, de a o face să se transfigureze deplin, în Dumnezeu, 

prin el”
418

. „Materia este făcută să fie copleşită de spirit şi să devină, 

prin aceasta, transparentă”
419

. 

„Dumnezeu a făcut lumea ca să fie transfigurată prin Dumnezeu, 

cu colaborarea omului, să fie făcută străvezie şi mediu al puterilor 

dumnezeieşti. Aceasta este destinaţia întregului cosmos: ca omul să vadă 

şi să se unească prin el cu Dumnezeu în modul cel mai intens”
420

. 

„În om, fiinţă care se găseşte între două realităţi întrutotul 

diferite din punct de vedere ontologic, «care se împărtăşeşte» şi dintr-

una şi din cealaltă, elementele din care lumea este compusă au 

posibilitatea şi chemarea «maturizării» lor într-un mod conştient”
421

. 

„Omul nu este un «aruncat în lume», ca un condamnat, cum 

zice Heidegger, ci pus în ea ca pe un drum pe care are să înainteze 

spre Dumnezeu, ca ţintă a drumului, având să ajungă la El cu tot ce a 

învăţat bun din ea”
422

. 

„În componenţa naturii umane, cele două firi (spirituală şi 

materială) nu se juxtapun ci se întrepătrund în aşa fel, ca fiecare din 

elementele lumii să participe la Dumnezeu”
423

. „În fiinţa umană 

înlănţuirea fizică a elementelor lumii există, dar în om ele primesc şi o 
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posibilitate nouă: aceea de a intra, prin intermediul omului, în 

comuniune cu Dumnezeu”
424

. 

„Omul în rugăciunea lui contemplativă aduce în faţa lui Dumnezeu 

întreaga lume sensibilă şi inteligibilă, pe care o rezumă şi o conţine în el ca 

microcosmos”
425

, pentru că implică şi trupul în rugăciune. „Fără participarea 

trupului, viaţa duhovnicească ar risca să fie alcătuită doar din idei generoase 

şi din decizii aparţinând voinţei, însoţite uneori de sentimente 

superficiale”
426

. Prin trup, omul dovedeşte că vrea să se apropie de 

Dumnezeu şi aduce cu sine lumea întreagă, ca pe o ofrandă lui Dumnezeu. 

„Numai omul se poate uni prin spiritul său creat cu materia 

creată şi, în acelaşi timp, numai el se deschide conştient lui Dumnezeu 

şi infinităţii Lui”
427

. „Sensul cosmic al omului se dezvăluie tocmai în 

aceea că prin om şi cu ajutorul lui, făptura participă la viaţa 

spirituală”
428

. Nici „nu este posibilă relaţia (comuniunea existenţială) 

între făpturi şi Ziditorul lor, decât prin persoana umană”
429

 şi 

Dumnezeu voieşte ca „prin oameni, slava Sa dumnezeiască să 

strălucească asupra celor lipsite de raţiune”
430

. 

Omul „nu este o realitate nici izolată, nici pasivă, ci zala de 

legătură între sensibil şi inteligibil, şi locul unde sensibilul îşi schimbă 

calităţile (se îndumnezeieşte). Din acest mod de existenţă deducem 

atât măreţia, cât şi responsabilitatea omului”
431

. 

„Dumnezeu l-a creat pe om ca pe un alt înger, închinător mixt, 

compus din trup material şi suflet spiritual, pentru că nu trebuia să se 

mărginească închinarea numai la cele de sus (adică la îngeri), ci să fie 
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şi jos, pe pământ, unii închinători, ca să se umple toate de slava lui 

Dumnezeu, odată ce sunt ale lui Dumnezeu”.
432

  

„Omul este înger în trup sau, mai exact, a fost creat pentru a fi înger 

în trup, adică spirit exprimat în formă materială şi materie exprimată în 

formă spirituală”
433

. Faţă de oameni însă, „îngerii au puteri şi daruri mai 

mari, dar ei nu poartă povara şi răspunderea unui trup, cu grija, cu ispitele şi 

cu primejdiile omeneşti”
434

. Totuşi omul este fiinţa preferată a lui 

Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut om şi nu înger. 

Omul a fost creat ca stăpân al creaţiei văzute, căci a zis Dumnezeu: 

„Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl supuneţi; şi stăpâniţi peste 

peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile 

ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul” (Fac. 1,28). Psalmistul zice în 

acest sens: „Ce este omul că-Ţi aminteşti de el? Micşoratu-l-ai pe dânsul cu 

puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el. Pusu-l-ai pe 

dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui” (Ps. 

8,4-6). 

 „Omul este chemat în existenţă şi întronizat în creaţie printr-o 

misiune ce i se încredinţează”
435

, pentru că „lui i s-a dat măreaţa misiune de 

a stăpâni materia prin spirit, de a o face transparentă pentru ordinea spirituală 

şi dumnezeiască”
436

.  

„Omul îşi arată demnitatea sa, privilegiată, faţă de toate 

celelalte creaturi, atât prin dimensiunea sa spirituală, cât şi prin ţinuta 

sa trupească”
437

, pentru că el este singura fiinţă verticală de pe pământ. 

Măreţia lui se vede şi în aceea că „după crearea omului, Dumnezeu s-a 

odihnit (Fac. 2,2), n-a mai apărut o fiinţă superioară lui pe pământ”
438

.  
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 Omul a fost făcut stăpânul universului material. Ca dovadă 

avem faptul că nu Dumnezeu dă nume animalelor, ci Adam, primul 

om. Sfânta Scriptură spune: „Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din 

pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la 

Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se 

numească precum le va numi Adam. Şi a pus Adam nume tuturor 

animalelor şi tuturor păsărilor cerului” (Fac. 2,19-20). „Când omul dă 

nume animalelor în rai, el apare în ameţitoarea demnitate de 

colaborator al lui Dumnezeu, de continuator la opera creaţiei”
439

. 

Pe lângă poziţia privilegiată din univers şi celelalte daruri 

oferite de Dumnezeu omului, acesta a primit şi o poruncă, să nu 

mănânce din rodul unui pom din grădina raiului (Fac. 2,16-17). 

2 Omul şi diavolul 

Diavolul fiind invidios pe protopărinţii Adam şi Eva, pe 

poziţia şi pe fericirea lor, i-a ispitit, zicând: „În ziua în care veţi mânca 

din pom vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând 

binele şi răul. De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de 

mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă 

ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi 

el” (Fac. 3,5-6). Diavolul l-a ispitit pe om prin ambele elemente din 

care este alcătuit. Sufletului i-a trezit dorinţa de a fi asemenea lui 

Dumnezeu, dar în afara Lui, prin călcarea poruncii, iar trupului i-a 

prezentat gustul şi frumuseţea rodului pomului oprit. 

Protopărinţii s-au dovedit atât de slabi, încât au preferat să asculte de 

diavol mai mult decât de Dumnezeu. Pentru acest motiv, Adam şi Eva au 

fost alungaţi din rai. Din acest moment, diavolul îl înşeală tot mereu pe om, 

ispitindu-l mai ales cu lumea, care nici măcar nu îi aparţine, pentru că 

Dumnezeu „a creat cerul şi pământul” (Fac. 1,1), „al Domnului este 

pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea” (Ps. 23,1). „Cerul 

cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor” (Ps. 113,24). 

Diavolul minte că lumea este a lui. El nu deţine nimic din ea, 

neavând nici măcar trup, cum are omul, al cărui trup a fost creat din 
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ţărână (Fac. 2,7). Sfântul Pavel spune: „Căci lupta noastră nu este 

împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva 

stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, 

împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh” (Efes. 6,12). 

Diavolul se socoteşte numai prin uzurpare stăpânul acestei 

lumi. Dar Mântuitorul a spus: „La judecata acestei lumi; stăpânitorul 

lumii acesteia va fi aruncat afară” (Ioan 12,31), ori un stăpân nu poate 

fi aruncat din ceea ce este pe drept al lui. Diavolul numai minte că este 

stăpânul lumii, dă această impresie, care este o iluzie deşartă. Deci cei 

care caută prin orice mijloace să fie cât mai puternici în această lume 

şi să aibă cât mai multe avuţii, uitând de Dumnezeu, de viaţa spirituală 

şi de datoriile faţă de suflet, nu slujesc lui Dumnezeu, ci Satanei. 

3 Omul şi lumea după căderea în păcat 

„Omul a fost creat ca stăpân al lumii sensibile. Lui i se 

supuneau toate. Trupul se supunea sufletului, iar sufletul lui 

Dumnezeu, în largul proces de participare al întregii creaţii la 

Dumnezeu”
440

. „Lui Adam i se supuneau toate, fiindcă el însuşi era 

subordonat legii dumnezeieşti”
441

. „Prin păcat însă, omul a căzut în 

robia lumii”
442

, „a încetat să mai fie preotul lumii, devenind robul 

ei”
443

. „Omul a furat lumea de la Dumnezeu şi ca urmare priveşte 

lumea ca o realitate opacă fără prezenţa Lui şi iubeşte lumea ca un 

scop în sine, iar nu ca un chip în care să se oglindească Dumnezeu”
444

. 

Din acest motiv „zidirea n-a mai voit să slujească lui Adam după 

neascultare, văzându-l căzut din slava dumnezeiască, ca unul ce s-a 

răzvrătit împotriva Făcătorului”
445

. 
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Care este de fapt problema omului căzut în păcat în raport cu 

lumea? Acesta vede lumea ca pe singura realitate pe care o poate 

sesiza, de aceea o percepe şi o doreşte într-un mod pătimaş. El vrea să 

o stăpânească după bunul lui plac, fără să dea socoteală nimănui, 

neînţelegând că în urma păcatului el nu mai este stăpân nici peste sine, 

nici peste lume, ci prin gândirea păcătoasă şi posesivă el însuşi este 

robul lumii. Cel care doreşte din tot sufletul să dobândească şi să 

posede un anumit lucru, este de fapt robit de lucrul acela. De aceea s-a 

întrupat Fiul lui Dumnezeu, pentru a-l elibera pe om din robia 

diavolului, a păcatului şi a lumii şi pentru a-l face din nou stăpân al 

creaţiei, aducându-l la starea lui Adam dinaintea căderii. Mântuitorul a 

spus în acest sens: „Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte 

păcatul este rob al păcatului, iar dacă Fiul vă va face liberi, veţi fi într-

adevăr liberi” (Ioan 8,34-36). În mod obiectiv noi am fost eliberaţi din 

robia păcatului şi a diavolului de către Domnul Hristos, dar avem şi 

noi de împlinit o datorie pentru aceasta, de aceea Sfântul Pavel îi 

îndeamnă pe galateni, şi prin ei, pe noi toţi: „Staţi tari în libertatea cu 

care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei” 

(Gal. 5,1), iar Sfântul Petru ne spune şi el: „Trăiţi ca oameni liberi, dar 

nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi 

ai lui Dumnezeu” (I Petru 2,16). 

Relaţia dintre om şi lume este hotărâtoare pentru finalitatea lor, 

omul având datoria de a-şi spiritualiza trupul, de a umaniza lumea 

materială şi de a fi îndumnezeit, iar în procesul de îndumnezeire va fi 

cuprinsă şi lumea, pentru că va fi „un cer nou şi un pământ nou” 

(Apoc. 21,1). 

 

4 Consumismul şi consecinţele lui 

Un preot rus, Petrov, prezintă gândirea consumistă a omului: 

„Ne gândim numai la noi şi cerem totul de la viaţă. Intrăm în viaţă şi 

întocmai ca nişte creditori ai vieţii, aducem cu noi un pachet de poliţe 

asupra ei. Cerem vieţii să le plătească: asta dă-mi, aceea dă-mi, 

cealaltă iarăşi dă-mi, şi aşa la nesfârşit. Şi doar nimeni nu ne-a dat 

aceste poliţe, ci singuri le-am scris. Şi de obicei sunt tot poliţe fictive, 



216 

 

 

născocite, umflate. Iar la rândul nostru, nici poliţele cele adevărate nu vrem 

să le plătim”.  

Preocuparea omului căzut de a dobândi şi consuma cât mai multe 

bunuri materiale, porneşte din egoism şi din dorinţa de a-şi satisface toate 

poftele. Consumismul însă îl îndepărtează pe om de Dumnezeu şi de semeni, 

ducând la răcirea dragostei dintre oameni. Averea părinţilor a ajuns din 

nefericire să învrăjbească chiar unii fraţii între ei, acolo unde nu a existat 

suficientă dragoste, înţelegere şi discernământ. 

Accentul celor care aleargă numai după bunuri materiale se mută de 

pe a fi, pe a avea. Aceştia în loc să se gândească să fie buni creştini şi să se 

manifeste ca atare, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, cugetă cum să 

dobândească mai multe bunuri materiale, care îi îndepărtează de Dumnezeu. 

Într-o societate consumistă oamenii nu trăiesc în armonie, ci în 

competiţie. Dacă cuiva îi rămâne un ban, nu îl dă celui ce nu are, ci îşi 

cumpără o casă mai spaţioasă, o maşină mai performantă, o mobilă mai bună 

etc., aşa încât niciodată nu îi vor rămâne bani să ofere celui aflat în nevoi. 

Excesul de alimente al consumiştilor duce la boli ale trupului. 

Exploatarea iraţională a resurselor materiale pentru sporirea 

productivităţii duce la distrugerea planetei. 

În lumea modernă, o societate este considerată mai avansată cu 

cât produce şi consumă mai multe bunuri materiale. Din acest punct de 

vedere, un om, o ţară, chiar o Biserică, au ajuns să fie preţuite numai 

prin prisma puterii lor economice. S-a ajuns chiar ca omul să nu mai 

fie apreciat pentru ceea ce reprezintă în sine însuşi. Astfel dacă vine 

instalatorul sau electricianul să ne repare ceva în casă, îşi face treaba, 

îi verificăm munca, îl plătim şi îl lăsăm să plece. El nu are valoare ca 

om pentru noi, ci prin munca pe care o prestează. 

„Banul este caracteristica economiei capitaliste, care nu 

consideră bunul în el însuşi, ci în valoarea lui de schimb”
446

. Banul 

este doar un mijloc, dar când are loc o răsturnare de valori şi el devine 

scop, atunci apare o mare problemă. Pornind de aici, s-a afirmat că 
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singurul lucru care le poate înlocui pe toate celelalte, dar nu poate fi înlocuit 

de nici unul, este banul, ceea ce a dus la concluzia că totul este de vânzare.  

Această gândire nesănătoasă a generat numeroase consecinţe 

nefaste, dintre care amintim: traficul de carne vie (comerţul cu organe, 

prostituţia), crima organizată, corupţia, comerţul cu stupefiante şi altele. 

Omul nu caută în semenul său chipul lui Dumnezeu, ci vede un instrument 

de satisfacere a propriei sale plăceri sau a propriului interes.  

Mântuitorul a rostit o parabolă care sintetizează gândirea 

omului interesat doar de cele lumeşti. Este vorba despre pilda 

bogatului căruia i-a rodit ţarina: „Unui om bogat i-a rodit din belşug 

ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că nu am unde să adun 

roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi 

mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; şi 

voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi 

ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi te veseleşte. Iar Dumnezeu i-a zis: 

Nebune! În această noapte voi cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai 

pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi 

şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu” (Luca 12,16-21). 

 

5 Pedeapsa consumiştilor 

Despre oamenii care aleargă numai după cele materiale, fără să 

ţină cont de Dumnezeu, de suflet şi de datoriile faţă de el, Sfânta 

Scriptură spune: „Unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus 

Hristos, ci pântecelui lor, şi prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare, 

înşeală inimile celor fără de răutate” (Rom. 16,18). „Ei înşişi fiind 

nedrepţi îşi vor lua plata nedreptăţii, socotind o plăcere desfătarea de 

fiecare zi; ei sunt pete şi ocară, făcându-şi plăcere, în rătăcirile lor, să 

ospăteze cu voi la mesele voastre” (II Petru 2,13). „Sfârşitul acestora 

este pieirea. Pântecele este dumnezeul lor, iar mărirea lor este întru 

ruşinea lor, ca unii care au în gând cele pământeşti” (Filip. 3,19). 

La judecata lui Dumnezeu, cei care s-au străduit să 

dobândească pământul şi toate avuţiile lui, nu vor avea nimic. Lumea 

aceasta o vor pierde, iar cealaltă nu o vor câştiga şi se vor împlini 

cuvintele: „De la cel ce nu are şi ce i se pare că are i se va lua” (Luca 

8,18). 
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6 Cum să evităm consumismul 

Pentru a avea o percepţie corectă a lumii şi a realităţilor ei, 

suntem datori să cunoaştem şi să respectăm scara valorilor din univers. 

Pe această scară se află în primul rând Dumnezeu, Creatorul a tot ceea 

ce există, apoi este universul spiritual creat (îngerii şi sufletele 

noastre), iar abia după aceea lumea materială, cu tot ce însumează ea. 

Noi trebuie să vedem tot ceea ce este creat ca pe un dar de la 

Dumnezeu, deci dacă Domnul ne-a dat toate acestea, pe El trebuie să-l 

iubim mai întâi. Astfel înţelegem cuvintele Mântuitorului din 

Evanghelie: „Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe 

Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai 

mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Mat. 10,37). Lumea cu 

toate din ea este bună din fire, pentru că la crearea ei, „Dumnezeu a 

privit toate câte a făcut şi iată erau bune foarte” (Fac. 1,31). Lumea în 

sine nu este rea, alipirea de ea însă, până la a-i deveni rob, este păcat, 

de aceea Sfântul Ioan spune că „lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face 

voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (I Ioan 2,17).  

Chiar dacă omul a căzut în păcat şi a fost alungat din rai, nu a 

fost părăsit şi uitat de Dumnezeu, ci Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat 

pentru a se uni în acest fel prin intermediul omului cu creatura întreagă 

şi pentru a-l mântui pe om din robia păcatului şi a diavolului. Sfântul 

Petru ne atrage atenţia: „Ştiind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint 

sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din viaţa voastră deşartă, lăsată de la 

părinţi, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat şi 

neprihănit” (I Petru 1,18-19). Sfântul Ioan Gură de Aur spune şi el în 

acest sens: „Vreţi să cunoaşteţi preţul sufletelor voastre? Priviţi la 

preţul răscumpărării. Nu aurul lumii întregi, nu lumea întreagă cu toate 

cele ce sunt în ea, ci Însuşi Dumnezeu a fost preţul răscumpărării 

noastre”. Iar Sfântul Pavel ne atrage şi el luarea aminte: „Cunoaşteţi 

harul Domnului nostru Iisus Hristos, că El, bogat fiind, pentru voi a 

sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogăţiţi” (II Cor. 8,9). Deci noi 

trebuie să cunoaştem şi să respectăm valoarea omului, care este mai de 

preţ decât întregul univers material. 
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Suntem datori apoi să respectăm poruncile lui Dumnezeu, 

pentru că aşa cum a spus Domnul Hristos: „Cel ce are poruncile Mele 

şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine 

va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui” (Ioan 

14,21). Din nefericire, anumite culte protestante şi neoprotestante nu 

respectă anumite porunci din Sfânta Sciptură, care li se par mai greu 

de împlinit. Mântuitorul ne-a atras însă atenţia: „Cel ce va strica una 

din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic 

se va chema în împărăţia cerurilor” (Matei 5,19). 

Biserica nu este parlament, în care noi propunem şi votăm legi 

după bunul nostru plac. În Biserică nu este anarhie, nici democraţie, ci 

teocraţie şi ierarhie, pentru că „Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al 

cărui Mântuitor şi este” (Efes. 5,23) „şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii 

prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, spre 

desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos” 

(Efes. 3,11-12). Nu Biserica trebuie să se adapteze după legile societăţii 

civile, după obiceiurile ei, ci societatea trebuie să se transforme după 

legile dumnezeieşti păstrate de Biserică. Noi ne dovedim apartenenţa la 

Biserică prin respectarea învăţăturilor şi a preceptelor ei, pe care le-am 

primit de la Dumnezeu sub formă de porunci. „Nu este misiunea noastră 

să modificăm ceea ce are Dumnezeu să ne spună, ci datoria noastră este 

să vedem cum putem să-I răspundem trăind în diferite situaţii istorice. 

Este o nesăbuinţă să doreşti să adaptezi Evanghelia la ceea ce credem noi 

că este necesar, mai degrabă decât să asculţi ce are Dumnezeu să ne 

spună”
447

. Scopul nostru este să trăim în conformitate cu învăţătura 

Bisericii, pentru a putea ajunge în rai, „căci nu avem aici cetate stătătoare, 

ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13,14). Raiul este o realitate 

dumnezeiască, de aceea Dumnezeu pune condiţiile, regulile sau normele 

prin care cineva are acces acolo. Dacă noi ne imaginăm un alt fel de rai, 

pentru că nu acceptăm regulile lui Dumnezeu, atunci cu siguranţă 

paradisul nostru este o închipuire deşartă. 
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În Pateric avem un exemplu foarte frumos de împlinire a 

poruncilor lui Dumnezeu şi de evitare a păcatului. „În pustia Egiptului 

vieţuia un călugăr foarte sărac. Nişte monahi au venit la el şi l-au 

văzut că era foarte fericit. Acesta le-a spus: «Astăzi sunt împărat». 

Aceştia l-au întrebat: «Cum adică eşti împărat?». «Astăzi sunt împărat, 

căci am împărăţit peste patimi», le-a răspuns el”
448

.  

Pentru a sfărâma lanţurile cu care ne poate înlănţui şi robi 

lumea aceasta, trebuie să considerăm universul material un drum pe 

care înaintăm spre Dumnezeu, de aceea să nu ne poticnim de nimic pe 

cale, ci să privim tot ceea ce ne înconjoară cu ochi duhovniceşti. 

Pentru aceasta trebuie să ne ferim de păcate şi să cultivăm virtuţile, 

pentru că numai aşa putem cuceri împărăţia lui Dumnezeu.  

Pentru evitarea consumismului, pe lângă practicarea virtuţilor, 

trebuie să ne ferim în primul rând de agonisirea de câştig urât, să nu 

urmărim în viaţă numai profitul material, să postim şi să facem milostenie. 

Prin acestea dovedim că putem renunţa la lume şi la tentaţiile ei. 

Neagonisirea de câştig urât este poruncită în Decalog: „Să nu furi!” 

(Ieş. 20,15). 

Celor care urmăresc numai beneficiile materiale, Mântuitorul le-a 

spus: „Ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul 

său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 

16,26). „Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile 

acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 19,24). 

Să ne gândim că lumea materială, cu toate cele ce sunt în ea, 

este trecătoare, asemenea unei iluzii care se spulberă mai devreme sau 

mai târziu, sufletul omului însă este spiritual şi veşnic, ori veşnicia nu 

poate fi pusă în balanţă cu cele trecătoare.  

Oricâte proprietăţi ar avea cineva pe pământ, el nu este 

posesorul lor, ci cel care se foloseşte o anumită perioadă de timp de 

ele, având a da socoteală în faţa lui Dumnezeu de modul de 

întrebuinţare. Lumea Îi aparţine de fapt lui Dumnezeu, care „a creat 
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cerul şi pământul” (Fac. 1,1), de aceea trebuie să ne îmbogăţim în 

fapte bune, iar nu în titluri de proprietate. Noi trebuie să conştientizăm 

că suntem nişte călători pe acest pământ, care mai devreme sau mai 

târziu vom coborî din trenul acestei vieţi şi vom fi întrebaţi ce am 

făcut aici. Cât timp suntem în tren stăm pe un scaun, care însă nu este 

al nostru, pentru că înaintea noastră l-au folosit alţii, iar după noi vor 

şedea mereu alte persoane pe el, de aceea să ne comportăm ca atare. 

Important este nu cât consumăm din această lume, ci cum 

întrebuinţăm ceea ce Dumnezeu ne-a încredinţat. 

Proprietăţile şi averile, oricâte am avea, toate rămân aici, pe 

pământ, „pentru că noi n-am adus nimic în lume, tot aşa cum nici nu 

putem să scoatem ceva din ea afară” (I Tim, 6,7). În acest sens a spus şi 

Iov: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în 

pământ!” (Iov 1,21). Singurele bunuri materiale pe care le luăm cu noi 

în împărăţia lui Dumnezeu, sunt cele pe care le-am făcut milostenie pe 

acest pământ, şi pe care le vom regăsi spiritualizate în rai.  

Cirus a fost un mare cuceritor păgân, care a murit în anul 530 î. 

d. Hr. Pe mormântul său stau scrise următoarele: „O, omule, oricine ai 

fi tu şi oricând vei veni aici, căci eu ştiu că vei veni, eu sunt Cirus, cel 

ce le-am cucerit perşilor împărăţia lor mondială. Să nu mă pizmuieşti 

deci, pentru această palmă de pământ, care îmi acoperă trupul”. 

Gloria, slava şi măreţia oricărui om de pe pământ se încheie în acest 

fel. Trupurile noastre vor fi toate asemenea trupului lui Cirus, deci 

sensul existenţei noastre trebuie să graviteze în jurul vieţii 

duhovniceşti, nu al celei trupeşti. 

Postul a fost prima poruncă primită de om, încă pe când se 

găsea în grădina raiului (Fac. 2,16-17). Prin post dovedim că putem 

renunţa la o anumită parte din ceea ce ne oferă lumea (la mâncarea de 

dulce), deci dacă suntem în stare de acest lucru, ne putem lipsi şi de 

alte laturi ale ei. Cei care nu vor să renunţe însă la unele mici plăceri 

ale lumii, cum este mâncarea de dulce, cum vor renunţa la cele mari? 

Milostenia are mare putere în faţa judecăţii lui Dumnezeu, 

„căci judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă şi mila 

biruieşte în faţa judecăţii” (Iacov 2,13). În creştinism există un 

paradox, cu cât oferi mai mult, cu atât primeşti mai mult, pe care 
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Părintele Nicolae Steinhardt l-a sintetizat în titlul cărţii: „Dăruind vei 

dobândi”. Să fim conştienţi că săracii sunt portarii împărăţiei lui 

Dumnezeu, avocaţi buni pentru cei milostivi şi judecători de temut 

pentru cei nemilostivi. 

Un om foarte bogat zicea că are atâţia bani, încât îşi poate 

cumpăra şi raiul cu ei. Când a murit a ajuns la uşa raiului, iar Sfântul 

Petru i-a cerut să-şi plătească intrarea. Bogatul a început să se caute 

prin buzunare, dar nu a găsit decât un ban, cu care miluise cândva un 

sărac. Sfântul Petru i-a spus că un ban nu-i de ajuns pentru a intra în 

rai şi nu l-a lăsat să intre. 

De asemenea, pentru evitarea consumismului, omul trebuie să 

vadă raţiunile lui Dumnezeu din creaţie, să o iubească şi să-i 

întrebuinţeze resursele în mod raţional. Fiecare generaţie are datoria şi 

responsabilitatea de a conserva şi transmite generaţiilor următoare 

mediul înconjurător cât mai sănătos, nealterat şi propice vieţii. 

 

7 Răsplata celor ce nu sunt robi ai lumii 

Cei care nu sunt robiţi lumii materiale, ci Îl iubesc pe 

Dumnezeu şi Îi slujesc, vor dobândi împărăţia cerurilor, dar şi 

pământul, pentru că „drepţii vor moşteni pământul şi vor locui în 

veacul veacului pe el” (Ps. 36,29), pentru că după cea de-a doua venire 

a Domnului Hristos va fi „un cer nou şi un pământ nou” (Apoc. 21,1). 

Cei ce s-au străduit să dobândească raiul, vor primi şi pământul, pe 

care nu l-au avut şi nu l-au râvnit. Drept aceea să împlinim îndemnul 

Mântuitorului: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 

Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6,33). 
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Sfântul Ştefan al românilor
449

 

Anul acesta în ziua de 2 iulie se împlinesc 500 de ani de la 

mutarea la Domnul a domnitorului Moldovei Ştefan cel Sfânt, 

cunoscut sub apelativul de „Ştefan cel Mare”, dar numit de multă 

vreme în popor: „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. 

Ştefan cel Mare s-a născut la Borzeşti în jurul anului 1435. 

Tatăl său, Bogdan, avea să fie domnitorul Moldovei între anii 1449-

1451, cunoscut sub numele de Bogdan al II-lea, iar mama lui era 

doamna Oltea, călugărită (probabil după moartea soţului) sub numele 

de Maria, la mănăstirea Reuseni. Ştefan era os de viţă domnească, 

trăgându-se după tată din neamul Muşatinilor, iar după mamă din cel 

al Basarabilor.  

În anul 1451 Petru Aron l-a asasinat pe Bogdan al II-lea, 

pentru a-i ocupa tronul, iar Ştefan a fost nevoit să se refugieze în 

Transilvania şi Ţara Românească. După şase ani însă, în 1457, tânărul 

Ştefan a intrat pe valea Siretului în Moldova, fiind însoţit de o armată 

de aproximativ 6000 de ostaşi, o parte dintre ei fiind munteni ai lui 

Vlad Ţepeş, rudenia sa, iar restul moldoveni din ţara de jos, de unde 

era neamul lui Ştefan. În urma celor două confruntări dintre oastea lui 

Ştefan şi a lui Aron, de la Doljeşti (12 aprilie) şi Orbic (14 aprilie), 

Ştefan l-a înfrânt pe ucigaşul tatălui său, care a luat calea pribegiei, în 

Polonia. La locul numit Direptate, moldovenii l-au aclamat pe biruitor, 

iar mitropolitul Teoctist l-a uns domn al Moldovei. Suceava, capitala 

ţării, l-a primit cu bucurie pe fiul lui Bogdan. 

La urcarea lui Ştefan pe tron, vremurile erau tulburi. În urma 

cuceririi Constantinopolului (29 mai 1453), Imperiul Otoman se găsea 

în plină expansiune spre Europa. Marile puteri învecinate, Polonia şi 

Ungaria, erau obişnuite să se amestece în treburile interne ale 

Moldovei, numind domni supuşi lor. În această situaţie, Ştefan s-a 

ocupat în primii ani de domnie de consolidarea tronului. Acest lucru 
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va fi realizat deplin în anul 1469, când Petru Aron, ucigaşul lui 

Bogdan al II-lea, a fost prins şi ucis. 

Ştefan cel Mare era un conducător abil şi un diplomat dibaci, 

care ştia că nu poate avea câştig de cauză dacă se găseşte în conflict cu 

doi duşmani deodată. Din acest motiv, când avea neînţelegeri cu vreun 

vecin, cultiva relaţii bune cu ceilalţi. Cu toate că regii Ungariei şi ai 

Poloniei căutau să supună Moldova, Ştefan nu se temea de ei, fiind 

conştient de faptul că marele duşman al ţării era Poarta Otomană.  

Pentru a-şi întări poziţia la Dunăre, de unde putea fi atacat de 

turci, Ştefan cel Mare a atacat şi a cucerit Chilia (1465). Întrucât 

această cetate se găsea sub ocupaţie ungurească, regele Matei Corvin 

al Ungariei a întreprins o expediţie de pedepsire a lui Ştefan, în 

Moldova. Confruntarea dintre cele două armate a avut loc la Baia, în 

15 decembrie 1467, şi a constituit un dezastru pentru unguri.   

Pentru a controla accesul înspre Moldova de la Marea Neagră, 

pe unde oştile otomane puteau pătrunde în ţară, Ştefan cel Mare a 

cucerit Cetatea Albă (1470).  

Turcii nu priveau însă cu ochi buni tendinţa de consolidare a 

poziţiei Moldovei. Faptul că Ştefan cel Mare refuza să plătească tribut 

Porţii şi făcuse repetate intervenţii de a-l schimba de la domnia Ţării 

Româneşti pe Radu cel Frumos, fidel turcilor, încercând să impună un om 

de încredere, pentru a porni lupta antiotomană, i-a nemulţumit pe turci. 

În această situaţie, sultanul Mahomed al II-lea a trimis o 

armată numeroasă în Moldova, condusă de Soliman Paşa, pentru a 

supune ţara şi a îndepărta de la domnie pe incomodul Ştefan. Armatei 

turceşti i s-a adăugat şi oastea Ţării Româneşti. Ştefan cel Mare a 

întâmpinat oastea inamică la Vaslui, în 10 ianuarie 1475, şi a repurtat 

o victorie strălucită. Soliman şi-a scăpat viaţa prin fugă.  

În urma acestei victorii, cronicarul polonez Dlugosz, exclama 

la adresa lui Ştefan: „O, bărbat demn de admirat, întru nimic inferior 

ducilor eroici pe care atât îi admirăm, care cel dintâi dintre principii 

lumii a repurtat în zilele noastre o victorie atât de strălucită în contra 

turcilor. După părerea mea, el este cel mai vrednic să i se încredinţeze 

conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales funcţiunea de comandant şi 

conducător contra turcilor, cu sfatul comun, înţelegerea şi hotărârea 
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creştinilor, pe când ceilalţi regi şi principi creştini trândăvesc în lene, 

în desfătări şi lupte civile”. 

În lupta contra turcilor, Ştefan cel Mare era conştient că apără 

întreaga creştinătate, de aceea a afirmat într-o scrisoare: „Fiindcă 

sultanul s-a împiedicat de mine, mulţi creştini au rămas în pace”. În 

urma victoriei de la Vaslui, domnitorul Moldovei  a trimis o 

admirabilă epistolă monarhilor europeni: „Prea puternicilor şi aleşilor 

domni a toată creştinătatea. Noi Ştefan voievod, din mila lui 

Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, vă spunem că necredinciosul 

împărat al turcilor a fost de multă vreme şi este încă pierzătorul 

întregii creştinătăţi. Auzind şi văzând noi acestea, am luat sabia în 

mână şi cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru atotputernic, am 

mers împotriva duşmanilor creştinătăţii, i-am biruit şi i-am călcat în 

picioare şi pe toţi i-am trecut sub ascuţişul sabiei noastre; pentru care 

lucru lăudat să fie Domnul Dumnezeul nostru. Auzind despre acestea, 

păgânul împărat al turcilor îşi puse în gând să se răzbune şi să vie, în 

luna mai, cu capul său şi cu toată puterea sa, împotriva noastră şi să 

supună ţara noastră care e poarta creştinătăţii. Dar dacă această poartă 

va fi pierdută – Dumnezeu să ne ferească de aşa ceva – atunci toată 

creştinătatea va fi în mare primejdie. De aceea, ne rugăm de domniile 

voastre să ne trimiteţi pe căpitanii voştri într-ajutor împotriva 

duşmanilor creştinătăţii, până mai este vreme. Iar noi, din partea 

noastră, făgăduim, pe credinţa noastră creştinească şi cu jurământul 

domniei noastre, că vom sta în picioare şi ne vom lupta până la moarte 

pentru legea creştinească, noi cu capul nostru. Aşa trebuie să faceţi şi 

voi, pe mare şi pe uscat, după ce, cu ajutorul lui Dumnezeu cel 

atotputernic, noi i-am tăiat mâna dreaptă. Deci, fiţi gata fără 

întârziere”. Ca răspuns din partea monarhilor creştini, Ştefan a primit 

laude, papa Sixt al IV-lea l-a numit „atletul lui Hristos” şi i-a scris: 

„Faptele tale săvârşite cu înţelepciune şi vitejie, contra turcilor 

necredincioşi, inamici comuni, au adus atâta celebritate numelui tău, 

încât eşti în gura tuturor şi eşti în unanimitate foarte mult lăudat”; însă 

bani sau ostaşi nu i-au sosit de nicăieri; în ceasul primejdiei, viteazul 

domn al Moldovei rămânând singur cu Dumnezeu şi cu oştenii lui. 
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Ştefan cel Mare era pe bună dreptate apărătorul creştinătăţii în 

faţa primejdiei otomane, pentru că Europa era singurul aluat creştin al 

lumii de atunci. Asia şi Africa erau păgâne, aşa cum în mare parte sunt 

şi astăzi. America va fi descoperită abia în 1492, de navigatorul 

Cristofor Columb, deci la 17 ani după bătălia de la Vaslui, Noua 

Zeelandă în 1642, de olandezul Abel Tasman, deci abia la 167 de ani 

de la marea victorie repurtată de Ştefan asupra turcilor, iar Australia în 

1770, de căpitanul britanic James Cook, deci după 295 de ani de la 

această bătălie. 

Mahomed al II-lea nu a putut răbda ruşinea pe care i-a făcut-o 

Ştefan, de aceea în anul 1476 a condus personal o armată în Moldova, 

la care s-a adăugat domnul Munteniei cu oastea lui şi o armată de 

tătari. Ştefan l-a întâmpinat pe Mahomed la Războieni. Cu toate că 

oastea condusă de Ştefan a fost copleşită ca număr şi biruită, din cauza 

ciumei care izbucnise în tabăra otomană şi a lipsurilor, Mahomed al II-

lea s-a retras, nerealizând nimic prin această victorie. În această 

situaţie, Ştefan cel Mare a transformat o înfrângere tactică într-o 

victorie strategică.  

În anul 1484, noul sultan Baiazid, a pornit să supună Moldova 

în fruntea unei armate puternice, căreia i s-au alăturat o oaste 

tătărească şi cea a Ţării Româneşti. Baiazid a cucerit Chilia (14 iulie) 

şi Cetatea Albă (5 august), prădând ţara până la Suceava, dar Ştefan i-

a pus pe fugă, fără a izbuti însă să recupereze cele două cetăţi ocupate. 

În 1485 Baiazid a trimis o armată în Moldova, cu gândul de a-l 

înlătura de la domnie pe Ştefan şi de a-l impune ca domn pe Petre 

Hronot. Ştefan a ieşit în întâmpinarea turcilor la Şcheia, biruindu-i, iar 

rivalul său a fost omorât.  

În ciuda hotărârii lui Ştefan de a nu se supune turcilor şi a 

faimei sale, despre care medicul său veneţian, Matei Muriano, scria: 

„După cât mi-au spus mulţi oameni de seamă şi negustori care vin din 

Constantinopol, turcii au mare frică de acest domn şi de creştini din 

pricina acestei ţări”, conjunctura politică internaţională i-a fost 

nefavorabilă. Muntenia era supusă turcilor. Polonia a încheiat o 

înţelegere cu Poarta în 1476, iar Ungaria, aflându-se în război cu 

Austria, a încheiat un tratat de neagresiune cu turcii (1483). În această 
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situaţie, Ştefan este silit să încheie şi el pace cu Poarta Otomană în 

1486. Cronicarul Tubero scrie: „Obosiţi mai mult din cauza 

devastărilor decât a războaielor, moldovenii au pus capăt năvălirilor 

prin plata tributului”. Preţul tributului era mai mic decât costul 

războaielor, iar turcii garantau respectarea independenţei Moldovei. 

Ştefan cel Mare a dus şi alte războaie în decursul îndelungatei 

sale domnii, cu tătarii, cu muntenii, cu ungurii şi cu polonezii, pentru 

independenţa şi neatârnarea Moldovei, precum şi pentru crearea unei 

coaliţii antiotomane, încât cronicarul polonez Miechowski scria pe 

bună dreptate la adresa lui Ştefan: „Bărbat glorios şi victorios, care ai 

biruit pe toţi regii vecini. Om fericit căruia soarta i-a hărăzit cu multă 

dărnicie toate darurile. Căci pe când altora le-a dat numai unele 

însuşiri şi anume prudenţă împreunată cu şiretenie, altora virtuţi eroice 

şi spirit de dreptate, altora biruinţă contra duşmanului, numai ţie ţi le-a 

hărăzit pe toate la un loc. Tu eşti drept, prevăzător, isteţ, biruitor 

contra tuturor duşmanilor. Nu în zadar eşti socotit printre eroii 

secolului nostru”. 

Noi suntem interesaţi însă de războaiele purtate cu Poarta 

Otomană, în care Ştefan nu apare doar apărătorul gliei strămoşeşti, ci 

al întregii creştinătăţi.  

Marele Ştefan nu a purtat numai războaie în decursul domniei 

sale, ci s-a îngrijit şi de bunăstarea supuşilor săi, de înflorirea vieţii 

bisericeşti, de cultură şi de artă. 

Cetăţile Chilia şi Cetatea Albă, pe lângă faptul că erau nişte 

fortăreţe în calea duşmanilor, erau şi mari centre comerciale. 

Pentru că Ştefan cel Mare a avut întotdeauna un spijin în 

Biserică, prin slujitorii ei, renumitul Daniil Sihastrul fiindu-i 

duhovnic, iar mitropoliţii Teoctist I (1452-1478) şi Gheorghe (1478-

1508) sfetnici apropiaţi, domnitorul a iubit şi a ocrotit Biserica. Şi-a 

creat aproape un obicei, ca după fiecare bătălie să zidească o biserică. 

Conform unei tradiţii din veacul al XVII-lea, Ştefan cel Mare a ridicat 

44 de biserici. Până astăzi avem documente pentru 32 de lăcaşuri de 

cult, dar cu siguranţă ele au fost mai multe. Cert este faptul că Ştefan 

al Moldovei a înălţat mai multe biserici şi mănăstiri decât toţi ceilalţi 

domni ai ţării la un loc. 
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Cea mai de vază ctitorie a lui Ştefan este mănăstirea Putna, 

unde şi-a ales locul de veci. La Neamţu, Bistriţa, Voroneţ, Tazlău, 

Dobrovăţ, a zidit biserici noi. Numărul bisericilor de mir ctitorite de 

Ştefan este mult mai mare decât al mănăstirilor. Între ele se pot 

aminti bisericile din Bădeuţi, „Înălţarea Sfintei Cruci” din Pătrăuţi 

(lângă Suceava), „Sfântul Ioan Botezătorul” din Vaslui, „Sfântul 

Nicolae Domnesc” din Iaşi, „Adormirea Maicii Domnului” din 

Borzeşti, „Sfântul Nicolae” din Dorohoi, „Sfinţii Apostoli Petru si 

Pavel” din Huşi, Biserica de la Războieni, „Sfântul Nicolae” din 

Popăuţi - Botoşani, „Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra Neamţ, 

„Înălţarea Sfintei Cruci” din Volovăţ, „Tăierea Capului Sfântului 

Ioan Botezătorul” din Răuseni, jud. Suceava. Tradiţiile locale îi mai 

atribuie bisericile din Scânteia (jud. Iaşi), Scheia, lângă Roman, 

Floreşti lângă Vaslui, Cotnari (jud. Iaşi), Ştefăneşti (jud. Iaşi) o 

biserică la Mănăstirea Căpriana, dincolo de Prut, o biserică cu 

hramul „Sfântul Nicolae” în cetatea Chilia, un paraclis în cetatea 

Neamţ, altul în cetatea Hotin, o biserică în Cetatea Albă. Tradiţia, ca 

şi unii istorici, îl socotesc ctitor a două biserici transilvane: la Vad pe 

Someş şi la Feleac lângă Cluj, unde au fost si scaune vlădiceşti. În 

afara hotarelor ţării sale, a mai ridicat o biserică cu hramul 

„Cuvioasa Parascheva” în Râmnicu Sărat. 

Domnul moldovean a venit şi în sprijinul unor aşezăminte 

bisericeşti căzute sub dominaţie otomană. Cu ajutorul lui, a fost 

refăcută Mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos. Alte ajutoare a 

acordat mănăstirilor athonite Vatopedu, Sfântul Pavel, Constamonitu 

şi Grigoriu.  

Odată cu construirea bisericilor „Sfânta Cruce” din Pătrăuţi şi 

„Sfântul Procopie” din Milişăuţi (1487), stilul autohton din arhitectură 

s-a concretizat deplin, realizându-se o tradiţie moldovenească. 

Profesorul Vasile Drăguţ afirmă în acest sens: „Tendinţa de 

orizontalitate a arhitecturii bizantine şi cea de verticalitate, specifică 

arhitecturii gotice, au fost îmbinate armonios, oferindu-ne un 

remarcabil exemplu de organizare spaţială”.  

Domnitorul Moldovei nu a ridicat numai numeroase biserici şi 

mănăstiri, ci a făcut şi numeroase danii atât ctitoriilor lui, cât şi 
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mănăstirilor anterioare epocii lui, precum moşii, mori, iazuri cu peşte, 

prisăci, le-a înzestrat cu sfinte vase, acoperăminte, odăjdii, cărţi de cult 

etc. Unele din bisericile lui Ştefan cel Mare au fost împodobite cu 

picturi atât interioare, cât şi exterioare, ca de pildă biserica Mănăstirii 

Putna. Astfel, în timpul lui, apare pentru prima dată pictura murală 

exterioară a unei biserici. 

O altă latură a vieţii bisericeşti din timpul domniei lui Ştefan 

este cea culturală. În mănăstirile ctitorite de el sau de înaintaşii lui s-a 

desfăşurat o apreciabilă activitate de copiere a unor manuscrise, în 

limba slavonă, fie cărţi de slujbă, fie traduceri din literatura patristică. 

După activitatea îndelungată a copistului-miniaturist Gavriil Uric, în 

prima jumătate a secolului al XV-lea, în cursul domniei lui Ştefan şi-

au desfăşurat activitatea alţi meşteri ai scrisului. Sub îndrumarea 

egumenilor Ioasaf, Paisie şi Spiridon, Mănăstirea Putna a devenit cel 

mai însemnat centru cultural-artistic al ţării. Un ieromonah de aici, cu 

numele Nicodim, a copiat, în 1473, un Tetraevanghel slavon (azi în 

Muzeul de Istorie din Bucureşti), cea mai reuşită operă caligrafică-

miniaturistică din epoca marelui domnitor. Tetraevanghelul a fost 

copiat pe pergament, cu frontispicii şi chenare bogate, cu chipurile 

celor patru evanghelişti. Ceea ce impresionează însă, în mod deosebit 

în acest manuscris, este portretul policrom al lui Ştefan cel Mare, în 

genunchi, oferind Evanghelia Sfintei Fecioare Maria, aşezată pe tron 

cu pruncul Iisus în braţe; domnitorul, cu plete blonde şi ochi albaştri, 

este îmbrăcat într-o tunică de brocart roşu deschis. Tot la Putna, 

monahul Paladie a împodobit un Evangheliar în 1489, iar ieromonahul 

Spiridon un Tetraevanghel în 1502. Alţi caligrafi şi miniaturişti au 

copiat diferite cărţi liturgice şi texte ale unor Sfinţi Părinţi. 

La Neamţ cel mai de seamă caligraf al vremii a fost diaconul 

Teodor Mărişescu, care a copiat mai multe Tetraevanghele cu 

miniaturi pentru ctitoriile domnului şi ale familiei sale. Unele se 

păstrează în ţară, dar cele mai multe în muzee şi biblioteci de peste 

hotare. Tot la Neamţ s-au copiat operele unor Sfinţi Părinţi. În alte 

mănăstiri mai pot fi pomeniţi copiştii: egumenul Anastasie de la 

Moldoviţa, ieromonahul Ioanichie de la Neamţ, monahul Pahomie de 

la Voroneţ, monahul Filip, preotul Ignatie din Cotmani, monahul 
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Visarion de la Zografu, gramaticul Dimitrie, diecii Isaia, Mircea, Trif, 

logofătul Ion Tăutu şi alţii.  

Pictura, artele, cultura, toate au cunoscut o mare dezvoltare în 

acest timp, în umbra chiliilor mănăstireşti. Din timpul lui Ştefan se 

mai păstrează numeroase piese de broderie, argintărie, foarte multe 

odăjdii lucrate cu mâna, odoare, potire. Colecţia muzeului de la Putna 

constituie un adevărat tezaur, în care se poate urmări evoluţia 

atelierelor moldoveneşti. Întreaga creaţie artistică a epocii lui Ştefan 

cel Mare se caracterizează prin originalitate. 

Pentru o mai bună organizare a vieţii bisericeşti, Ştefan cel 

Mare a înfiinţat în anul 1472 Episcopia Rădăuţiului. 

Din toate cele relatate până aici, se evidenţiază faptul că Ştefan 

cel Mare a fost un neîntrecut cârmuitor de oşti şi apărător al 

pământului strămoşesc, precum şi al creştinătăţii întregi, un priceput 

diplomat, un bun îndrumător al treburilor interne ale ţării şi un mare 

ctitor de lăcaşuri sfinte. Era însufleţit de o credinţă puternică în 

Dumnezeu, din mila Căruia se socotea domn al Moldovei; a vegheat 

cu grijă la bunul mers al vieţii bisericeşti din ţara sa, la dezvoltarea 

artei şi culturii. Bisericile şi mănăstirile zidite de el pe tot cuprinsul 

pământului românesc, dar şi în afara hotarelor, activitatea excepţională 

de ordin cultural-artistic care s-a desfăşurat în cele mai multe dintre 

ele sunt mărturii grăitoare ale unei epoci de maximă strălucire, care 

poartă pecetea geniului creator şi îndrumător al marelui domnitor. 

Pentru calităţile cu care era înzestrat, Ştefan cel Mare a fost 

îndrăgit de supuşii săi, preţuit de aliaţi şi temut de duşmani. Matei 

Muriano, medicul veneţian al domnitorului, care a stat multă vreme 

alături de el, consemna despre Ştefan: „Este un om foarte înţelept şi 

demn de mare laudă, foarte iubit de supuşi, căci este blând şi drept, 

foarte vigilent şi darnic”. Nicolae Iorga spunea şi el: „Ştefan este 

domn mai presus de toată lauda şi cel mai viteaz apărător al patriei 

sale contra nedreptăţilor inamicilor din toate părţile, în acelaşi timp 

sfânt şi împărat al tuturor ţărilor, al tuturor oamenilor românimii, al 

tuturor celor care cuminecă în această limbă”. 

Ştefan cel Mare a trecut la cele veşnice în 2 iulie 1504, în jurul 

vârstei de 70 de ani. La dorinţa lui, a fost înmormântat în straie 
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călugăreşti, nu ca un cap încoronat. A domnit o perioadă de 47 de ani, 

având cea mai îndelungată domnie din Moldova şi a doua din istoria 

Ţărilor Române, după cea a regelui Carol I al României, care a ocupat 

tronul timp de 48 de ani (1866-1914). Sfârşitul domniei sale este 

prezentat de Grigore Ureche în aceste cuvinte mişcătoare: „Iară pre 

Ştefan Vodă l-au îngropat ţara cu multă jale şi plângere în Mănăstirea 

Putna, care este zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângeau toţi ca după 

un părinte al său, că cunoştea toţi că s-au scăpat de mult bine şi de multă 

apărătură. Că după moartea lui, până astăzi îi zic sveti (sfântul) Ştefan 

Vodă, nu pentru suflet, ce ieste în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost 

om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejeşti, carile nimenea din 

domni nici nainte, nici după aceia l-au ajuns”. 

Domnia lui Ştefan cel Mare este cea mai frumoasă pagină din 

istoria Moldovei. Constantin C. Giurescu afirmă: „Niciodată ţara n-a 

fost mai întinsă, mai bogată şi mai respectată; niciodată faima 

domnului ei n-a străbătut atât de departe, deopotrivă în Apusul creştin 

ca şi în Răsăritul musulman; niciodată nu s-au ridicat atâtea lăcaşuri – 

civile şi bisericeşti – şi într-o formă atât de desăvârşită. Întocmai cum 

grecii cei vechi au avut epoca lui Pericle – acel maximum de strălucire 

politică şi artistică – noi am avut epoca lui Ştefan cel Mare. Depăşind 

hotarele Moldovei, ea a fost şi va rămâne reprezentativă pentru întreg 

poporul nostru, care şi-a găsit în acest glorios şi gospodar voievod cea 

mai înaltă întrupare a sa”. Nicolae Iorga a zis şi el: „În Ştefan cel Mare 

poporul a găsit icoana cea mai curată şi mai fidelă a sufletului său 

cinstit şi harnic, curajos şi viteaz”. 

În şedinţa de lucru din 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române l-a canonizat pe domnitorul moldovean, numindu-l: 

„Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Nu Sfântul 

Sinod l-a declarat sfânt, ci doar a constatat faptele sale şi urmările lor 

în istorie, precum şi evlavia poporului la domnul Moldovei. Biserica 

niciodată nu impune cinstirea vreunui sfânt nou, ci constatând 

existenţa unui cult, ea îl oficializează. 

Ştefan cel Mare a fost canonizat pentru credinţa lui puternică 

în Dumnezeu şi pentru dragostea lui faţă de Biserică. Credinţa în 

Dumnezeu a deprins-o în sânul familiei şi o putem observa în primul 
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rând din pisaniile numeroaselor locaşuri de cult ctitorite sau refăcute 

de el, precum şi din toate donaţiile emise de cancelaria domnească, 

în care scria: „Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al 

Ţării Moldovei” sau „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 

Duh, Treime Sfântă de o fiinţă şi nedespărţită, iată eu, robul 

Stăpânului meu Iisus Hristos, Io Ştefan Voievod, din mila lui 

Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei”. Din tradiţie cunoaştem faptul 

că Ştefan purta întotdeauna cu sine, mai ales în războaie, un triptic 

(Deisis) ce avea în mijloc pe Mântuitorul înconjurat de Maica Sa şi 

de Sfântul Ioan Botezătorul. În faptul că domnitorul se ruga, postea 

şi era smerit, îi observăm din nou credinţa. Războaiele de apărare a 

gliei străbune, ca loc de manifestare a dreptei credinţe, precum şi a 

întregii creştinătăţi, sunt o altă dovadă a credinţei nestrămutate a lui 

Ştefan cel Mare în Dumnezeu, care şi-a înţeles rolul extrem de 

important pe care îl juca la porţile Europei.  

Domnitorul moldovean şi-a manifestat dragostea faţă de 

Biserică prin zidirea de biserici şi mănăstiri, prin înzestrarea lor cu 

toate cele necesare desfăşurării cultului, prin împodobirea unora cu 

picturi interioare şi exterioare, prin numeroasele danii făcute, prin 

sprijinirea ei, precum şi prin miluirea celor sărmani şi a oştenilor lui. 

Pentru faptul că Ştefan cel Mare a fost căsătorit de trei ori: 

prima dată cu Evdochia din Kiev, sora cneazului Simion Olelkovici, 

care însă a murit tânără; cu Maria de Mangop, rudă a „bazileilor 

bizantini”, care şi ea s-a stins din viaţă la doar câţiva ani după 

căsătorie; şi cu Maria Voichiţa, fiica domnitorului muntean Radu cel 

Frumos, care a supravieţuit marelui domnitor, fiind şi ea înmormântată 

la Putna, unii contestă sfinţenia domnitorului.  

Noi nu pomenim păcatele lui Ştefan cel Mare, pentru că nu 

cunoaştem pocăinţa făcută de domnitor în taină pentru ele, iar acestea  

au fost dezlegate de oamenii Bisericii şi iertate de Dumnezeu. Cele trei 

căsătorii însă nu constituie păcat, pentru că Biserica Ortodoxă 

îngăduie şi oficiază a treia cununie, deci toate cele trei consoarte ale 

lui Ştefan i-au fost soţii legitime. A doua sau a treia căsătorie sunt 

impediment la hirotonie, dar nu la sfinţenie. Sfânta Maria Magdalena a 

fost o mare curtezană. La ea intrau şapte bărbaţi într-o noapte pentru a-i satisface 
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poftele păcătoase, dar s-a căit şi a ajuns o mare sfântă, pentru că 

„Dumnezeu nu voieşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie 

viu” (Iezechiel 33,11). În istoria Bisericii avem nenumărate exemple 

de sfinţi care au fost păcătoşi până L-au descoperit pe Dumnezeu.  

În plus, Ştefan cel Mare a rămas văduv de două ori, nu a 

divorţat de nici o soţie şi era domnul unei ţări, nu era preot sau 

călugăr. De asemenea, prin sfinţi, noi Îl cinstim pe Dumnezeu, pentru 

că „Dumnezeu este minunat întru Sfinţii Lui” (Ps. 67,36). Noi nu 

cinstim omul cu firea lui slabă, pentru că în acest fel am deveni 

idolatri, închinându-ne „făpturii în locul Făcătorului” (Rom. 1,25), ci 

noi Îi aducem închinare lui Dumnezeu prin sfinţi. Oamenii cu viaţă 

sfântă sunt instrumente prin care Dumnezeu lucrează în lume, aşa cum 

s-a întâmplat şi cu Ştefan cel Mare. 

Să ne rugăm lui Ştefan cel Mare şi Sfânt să mijlocească la 

Dumnezeu pentru noi, ca acolo unde este el, să fim şi noi. 
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Moştenirea duhovnicească a Ţărilor Balcanice  

şi rolul Bisericilor din Balcani în Europa Unită
450

 

Scythia Minor, Dobrogea de astăzi, un ţinut care se află pe malul 

Mării Negre sau a Pontului Euxin, cum era numită această mare în vechime, 

a fost colonizată de greci. Ca dovadă avem străvechile oraşe Tomis, Callatis 

şi Istria, care au fost fondate începând cu secolele VI şi V î. Hr..  

În anul 63 î. Hr., generalul roman Pompei (cel care avea să devină 

mai târziu împărat) a cucerit Palestina, pe care a anexat-o Imperiului 

Roman. 35 de ani mai târziu, în anul 28 î. Hr., împăratul Crassus al Romei 

a anexat Dobrogea Imperiului Roman. În acest fel locuitorii Sciţiei Minor 

aveau dreptul şi ocazia de a călători liber în întregul Imperiu. 

Când Domnul Hristos şi-a trimis Apostolii să vestească 

Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu în lumea întreagă, le-a spus: 

„Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi al 

Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am 

poruncit vouă” (Matei 28,19-20), motiv pentru care creştinismul nu este 

religia unui grup restrâns de oameni, ci toate popoarele şi toţi oamenii 

lumii sunt chemaţi să-L accepte pe Hristos ca Mântuitor, precum şi drept 

„Cale, Adevăr şi Viaţă”, după cum singur S-a numit (Ioan 14,6). 

În cartea Faptele Apostolilor citim că în ziua Cincizecimii 

„erau în Ierusalim bărbaţi cucernici din toate neamurile care sunt sub 

cer: parţi, mezi, elamiţi, cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi 

în Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia, în Pamfilia, în Egipt, în 

părţile Libiei cea de lângă Cirene, romani, cretani, arabi, iudei şi 

prozeliţi” (Fapte 2,5-11).  

De vreme ce locuitorii Palestinei cât şi cei din Scythia Minor se 

găseau în acelaşi imperiu, aveau posibilitatea de a circula liber în toate 

părţile acestuia, motiv pentru care prezenţa unor greci din Scythia 

Minor sau chiar a unor băştinaşi de aici în Ierusalim la Cincizecime nu 

este exclusă. Printre „cele trei mii de suflete” menţionate în Sfânta 

Scriptură că s-au botezat de Rusalii (Fapte 2,41), pot fi şi locuitori din 

                                                 
450

 Această conferinţă a fost rostită de autor în data de 6 decembrie 2005, la 

Volos, Grecia, în cadrul simpozionului internaţional: „Rolul Bisericilor din ţările 

balcanice în Europa extinsă”. 
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Scythia Minor, care i-au putut ruga pe Apostoli să propovăduiască 

cuvântul Domnului şi în patria lor. 

Urmând porunca Mântuitorului, Apostolii au tras sorţi, pentru 

a afla fiecare dintre ei unde este rânduit de Dumnezeu să răspândească 

învăţătura Domnului Hristos. În planul lui Dumnezeu şi în purtarea 

Lui de grijă, Sfântul Andrei, cel dintâi chemat la apostolie, a 

propovăduit cuvântul lui Dumnezeu şi în Scythia Minor (există 

numeroase dovezi în acest sens), de unde a trecut prin Bulgaria, iar în 

cele din urmă a ajuns în Grecia, unde a şi fost răstignit în Patras. Pentru 

că însuşi Sfântul Apostol Andrei a răspândit cuvântul lui Dumnezeu în 

Balcani, în această zonă există numeroase sate care poartă numele celui 

dintâi Apostol chemat de Domnul Hristos la această înaltă slujire. 

Sfântul Andrei este ocrotitorul României, iar ziua pomenirii Sfântului 

este sărbătoare naţională religioasă pentru români. 

Moştenirea duhovnicească comună a popoarelor balcanice este 

credinţa în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, „Care pentru noi 

oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a 

întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om”. 

Ortodoxia popoarelor balcanice are ca bază hotărârile celor 

şapte sinoade ecumenice, precum şi a sinoadelor locale receptate de 

Biserică. De pildă episcopul Gherontie al Tomisului, Constanţa de 

astăzi, a luat parte la lucrările celui de-al doilea sinod ecumenic de la 

Constantinopol, din 381, iar episcopul Timotei al Tomisului a 

participat la lucrările celui de-al treilea sinod ecumenic, la Efes, în 

431. În anul 449 la Tomis era episcop Alexandru, care a semnat 

documentele unui sinod care a avut loc în acel an la Constantinopol. 

Din toate ţările balcanice s-au ridicat numeroşi sfinţi şi martiri, 

unii dintre aceştia având chiar sfinte moaşte. 

Sfinţii Chiril şi Metodie din Tesalonic au propovăduit 

Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu în Balcani şi au alcătuit alfabetul 

chirilic, care se foloseşte şi astăzi. 

Mănăstirile din Balcani, începând cu cele din Moldova şi 

Transilvania, până la Studenica, Dečani şi Gračanica în Serbia, Rila 

din sudul Bulgariei, Sfântul Munte Athos, Meteora şi cele de pe 

insulele sudice ale Greciei, alcătuiesc un tezaur duhovnicesc nepreţuit.  
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Icoanele bizantine pictate fie pe lemn, sticlă ori pe pereţii 

bisericilor din Balcani, cărora li se adaugă icoanele ruseşti, constituie 

singurul prototip al icoanei autentice.  

Marii profesori de teologie din ţările balcanice alcătuiesc o 

punte duhovnicească între Bisericile şi popoarele balcanice. De pildă 

părintele profesor Dumitru Stăniloae este cel mai renumit autor român, 

iar cărţile lui reprezintă cea mai tradusă operă a unui scriitor român în 

limbile moderne. 

Popoarele ortodoxe din Balcani nu au trimis cavaleri în 

cruciade, ba chiar au suferit de pe urma acestora, însă au purtat 

războaie drepte şi fără nici un ajutor din Occident împotriva turcilor şi 

a altor popoare păgâne, ocrotind întregul continent european de 

invazia barbarilor. Sfântul Ştefan ce Mare, principele Moldovei timp 

de 47 de ani, a luptat contra turcilor, pe care i-a biruit de mai multe 

ori, motiv pentru care papa Romei Sixt al IV-lea l-a numit „atletul lui 

Hristos” şi i-a adresat memorabilele cuvinte: „Faptele tale săvârşite cu 

înţelepciune şi vitejie, contra turcilor necredincioşi, inamici comuni, 

au adus atâta celebritate numelui tău, încât eşti în gura tuturor şi eşti în 

unanimitate foarte mult lăudat”.  

Din nefericire însă Constituţia Uniunii Europene nu face nici 

măcar o singură referire la rădăcinile creştine, la moştenirea şi la 

aluatul creştin al Europei. În acest caz este necesară şi obligatorie 

intervenţia Bisericilor Ortodoxe şi a popoarelor balcanice, precum şi a 

celorlalte Biserici din Europa pe lângă Parlamentul Uniunii Europene, 

pentru a-i convinge pe europarlamentari să recunoască şi să accepte 

adevărul istoric, pentru a-l introduce în Constituţia Uniunii Europene, 

de vreme ce Europa a fost, este şi trebuie să rămână pentru totdeauna 

un continent creştin. 

Toate ţările occidentale se bucură de libertate, însă atâta vreme 

cât în Statele Unite ale Americii lăcaşurile de cult sunt încă pline de 

credincioşi, în Europa de Vest bisericile eterodocşilor se închid una 

după alta sau chiar se vând.  

În Occident există o criză de vocaţie preoţească fără precedent. 

Astfel Roma, dar şi alte mari oraşe occidentale, sunt pline de preoţi de 

culoare şi asiatici. În întreaga Biserică Romano Catolică din Franţa 
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sunt hirotoniţi anual în jur de 50 de preoţi. În Episcopia noastră, care 

este compusă din judeţele Bihor şi Sălaj, îşi desfăşoară activitatea 

aproximativ 600 de preoţi, iar într-o perioadă de timp de cinci ani 

(2001-2005) au fost hirotoniţi peste 100 de preoţi. Avem de asemenea 

peste 150 de absolvenţi de teologie pastorală în Eparhia noastră, care 

doresc să intre în cler, însă nu avem suficiente parohii pentru toţi. Unii 

dintre absolvenţi aşteaptă de mai mulţi ani să fie hirotoniţi, chiar şi pe 

seama credincioşilor unui sătuc, ceea ce denotă că românii sunt 

credincioşi şi Îl iubesc pe Dumnezeu, iar tinerii studiază teologia 

pentru a sluji lui Dumnezeu. 

Din pricina sărăciei duhovniceşti din Occidentul Europei, mulţi 

dintre locuitorii de acolo au o mare sete pentru Dumnezeu şi viaţa 

spirituală, însă întrucât ortodoxia nu este suficient cunoscută în Vest, 

religii ciudate şi străine de sufletul europeanului, precum new age, 

bahai, mormonii, budismul, hinduismul şi multe altele câştigă teren în 

Occident. Islamismul se răspândeşte foarte mult în ţările vestice, nu 

numai din cauza emigranţilor care se stabilesc în Europa, ci şi prin 

convertirea unor creştini la această religie. 

Dacă noi Îl cunoaştem pe Dumnezeu, dar Îl uităm şi Îl părăsim 

şi Dumnezeu ne părăseşte „şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât 

cea dintâi” (Matei 27,64).  

În această situaţie preoţii trebuie să fie glasul conştiinţei 

poporului, din capitala ţării până în cel mai mic şi îndepărtat cătun, 

pentru că Biserica are rolul de a păstra credinţa, tradiţiile şi identitatea 

poporului. Rolul şi datoria Bisericilor Ortodoxe, precum şi a 

popoarelor balcanice în Uniunea Europeană este de a da mărturie 

creştină în Europa contemporană.  

Dacă filozoful german Nietzsche a afirmat că „Dumnezeu a 

murit”, popoarele ortodoxe din Balcani pot să dovedească faptul că 

Dumnezeu trăieşte şi lucrează în Europa contemporană prin 

intermediul oamenilor şi a popoarelor de pe acest continent. 

Prin aderarea Ciprului, a României şi a Bulgariei la Uniunea 

Europeană, aceasta se îmbogăţeşte din punct de vedere duhovnicesc şi 

cultural. În acelaşi timp integrarea mai multor ţări ortodoxe în 

Comunitatea Europeană este necesară, pentru ca vocea Bisericii 
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Ortodoxe să fie ascultată şi respectată pe continentul nostru, pentru ca 

voia lui Dumnezeu să fie împlinită în Europa. 

Deosebit de important este faptul că orice stat are primari, 

dispensare, poliţie, precum şi alte autorităţi locale în toate comunele 

ţării, Biserica însă are slujitori în fiecare cătun, iar nimeni nu cunoaşte 

mai bine decât preoţii un popor şi nevoile lui. Din acest motiv între 

stat şi Biserică trebuie să existe o colaborare excelentă, pentru că 

ambele au datoria de a-l sluji pe om şi slavă Domnului că după 

căderea regimului comunist din statele balcanice situaţia s-a schimbat, 

îmbunătăţindu-se foarte mult. Acolo însă unde Biserica are probleme 

financiare, statul are datoria de a o spijini şi ajuta, plătind salarii 

preoţilor, precum şi prin alte moduri. 

Un scriitor român înţelept a afirmat că „atât valorează un popor 

cât a înţeles Evanghelia lui Hristos”. Noi însă adăugăm, spunând că 

„atât valorează un popor cât cunoaşte şi împlineşte poruncile lui 

Hristos”, „căci precum trupul fără suflet este mort, astfel şi credinţa 

fără de fapte este moartă” (Iacov 2,26). 

Bisericile şi popoarele din Balcani trebuie să dea mărturie 

creştină în Europa de astăzi, pentru ca toţi europenii să ştie şi să nu 

uite niciodată că Dumnezeu ne aşteaptă pe toţi în împărăţia Lui şi 

numai de noi depinde dacă vom intra în ea sau nu, pentru că viaţa 

noastră este doar anticamera veşniciei. Dacă Dumnezeu a vrut şi a 

hotărât ca noi să ne naştem într-un anumit loc, noi aparţinem acelei 

regiuni, pentru că Dumnezeu are un plan cu noi. Să nu-L 

împiedicăm pe Dumnezeu să lucreze prin noi, să împlinim 

poruncile Lui, să fim întotdeauna un bun exemplu pentru familia 

noastră, pentru prietenii noştri şi chiar pentru fiecare semen al 

nostru, să ne rugăm pentru toţi oamenii şi să tragem nădejdea că 

Dumnezeu ne va spune la uşa raiului: „Slugă bună şi credincioasă, 

peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru 

bucuria Domnului tău” (Matei 25,21). 
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Rolul Bisericii Ortodoxe Române în momentele  

cruciale ale istoriei moderne a poporului român
451

 

 

1 Conştiinţa unităţii românilor din  

cele trei provincii româneşti 

Românii din cele trei principate: Ţara Românească, Transilvania 

şi Moldova au avut dintotdeauna conştiinţa că aparţin aceluiaşi popor, 

întrucât limba, credinţa şi obiceiurile le-au fost comune şi au nutrit 

dintru începuturi dorinţa firească de a locui într-o singură ţară, însă 

vitregiile vremurilor şi situaţia geo-politică nu le-au permis acest lucru. 

„Românii transilvăneni s-au considerat întotdeauna strâns legaţi de fraţii 

de pe celălalt versant al Carpaţilor. Acest sentiment al unităţii îşi are 

originea în străfunduri de istorie, el s-a perpetuat din generaţie în 

generaţie de la strămoşii noştri daco-romani”
452

. 

 

2 Rolul Bisericii Ortodoxe Române în afirmarea  

conştiinţei unităţii naţionale a românilor 

„Un rol deosebit în afirmarea conştiinţei unităţii naţionale a 

românilor l-a avut Biserica Ortodoxă Română. Prin introducerea 

limbii române în cult, ea a contribuit la unificarea culturală a spiritului 

românilor, iar cele dintâi cărţi româneşti au avut conţinut 

bisericesc”
453

. „În prefeţele cărţilor bisericeşti s-a subliniat în repetate 

rânduri originea comună şi unitatea de neam, de limbă şi credinţă a 

românilor de pretutindeni, cum este cazul predosloviilor diaconului 
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 Această conferinţă a fost rostită de autor, în rezumat, în data de 20 aprilie 

2006, în sala festivă a Primăriei din Oradea, în cadrul şedinţei comune a Consiliului 

Municipal Oradea şi a Comisiei Române de Istorie Militară Filiala Bihor. 
452

 Nicolae, Mitropolitul Ardealului, Adunarea de pe Câmpia Libertăţii, 

preludiu al Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1918, articol publicat în revista 

«Mitropolia Ardealului» nr. 4-6, 1978, p. 204. 
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 Vasile, Episcopul Oradiei, Unirea Principatelor Române, Rolul 

Bisericii Ortodoxe Române în înfăptuirea unirii, articol publicat în Îndrumătorul 

Bisericesc Misionar şi Patriotic editat de Episcopia Ortodoxă Română Oradea, 1989, 

p. 2. 
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Coresi, ale mitropoliţilor Varlaam şi Simion Ştefan, ale episcopului 

Chesarie al Râmnicului, precum şi ale altora”
454

. 

 

3 Unirea lui Mihai Viteazul 

„Un moment culminant în exprimarea năzuinţei de unitate a 

poporului român, de afirmare şi vitalizare a lui îl constituie înfăptuirea 

unităţii realizate de Mihai Viteazul la anul 1600, când a reuşit să aducă 

sub sceptrul său pe toţi românii de pe teritoriul românesc, devenind 

«domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara 

Moldovei»”
455

, însă pentru o scurtă durată de timp. 

 

4 Revoluţia de la 1848 

„În veacul al XIX-lea, unirea celor trei ţări româneşti a devenit o 

problemă europeană. Emigranţii români au preluat lupta şi s-au sincronizat 

cu acţiunile din lăuntrul ţării. Revoluţia lui Tudor Vladimirescu în Muntenia, 

revoluţia de la 1848 din Moldova, Muntenia precum şi din Ardeal au scos în 

evidenţă şi au cerut rezolvarea problemelor cu caracter social, precum şi 

dreptul popoarelor de a decide singure asupra viitorului lor”
456

. 

„În 1848 mulţimea de ţărani şi cărturari reunită pe Câmpia Libertăţii 

de la Blaj dădea glas dorinţei de veacuri în strigătul: «Noi vrem să ne unim 

cu ţara». Revoluţia din 1848 a constituit impulsul nestăvilit spre realizarea 

programului şi acţiunilor comune în cele trei principate”
457

. 

„Clerul român, ca parte componentă a intelectualităţii, a avut 

un rol hotărâtor în formularea programului revoluţionar naţional şi 

social românesc, în organizarea mişcării, în lupta de apărare a 

revoluţiei pe plan militar, în organizarea administrativă a Transilvaniei 
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 Mircea Păcurariu, Biserica Ortodoxă Română şi unirea Principatelor, 

publicat în: «Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române», Editura Academiei 

Române, Bucureşti, 2005, p. 357. 
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 Vasile, Episcopul Oradiei, Art. Cit., p. 4. 
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 Ibidem. 
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 Nicolae, Mitropolitul Ardealului, 1918-1978 şase decenii de la unirea 

Transilvaniei cu România, articol publicat în revista «Mitropolia Ardealului» nr. 10-

12, 1978, pp. 700-701. 
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ca ţară românească. Clerul şi tinerii teologi au făcut legătura între 

«inteligenţă» şi masele rurale, spre care au vehiculat lozincile revoluţiei şi 

le-au antrenat în mişcarea revoluţionară, dar au furnizat şi cadre pentru 

organismele militare revoluţionare şi pentru noua administraţie 

românească”
458

. 

Din oastea lui „Avram Iancu au făcut parte şi numeroşi slujitori ai 

Bisericii, vicetribuni, centurioni. La loc de frunte se situează preotul Simeon 

Balint din Roşia Montană, care a repurtat mai multe biruinţe la Iara şi la 

Abrud. S-au mai remarcat în luptele de la Abrud preotul prefect Nicolae 

Vlăduţ din Bogata de Mureş şi preotul viceprefect Simeon Groza din Rovina, 

lângă Brad, Simeon Prodan din Măgina, Ioachim Băcilă din Alba Iulia, Ioan 

Gomboş din Vidra de Sus, Bucur din Galda, Ioan Fodoreanu din Cărpiniş, 

Nicolae Repede din Geoagiu”
459

. „Cea mai grea luptă pentru respingerea 

duşmanilor din Munţii Zarandului a fost câştigată de luptătorii conduşi de 

preoţi, rămânând în amintirea tuturor ziua de 15 mai 1849, când s-au distins în 

luptă prefectul Nicolae Vlăduţ şi tribunii: Simion Groza, Ioan Fodoreanu, Ioan 

Gomboş şi alţii”
460

. „Însuşi Avram Iancu într-un raport asupra luptelor din 

Munţii Apuseni, întocmit la Viena în 1850, avea cuvinte de aleasă apreciere 

faţă de aceşti preoţi”
461

. Pentru implicarea activă a clerului transilvănean în 

conducerea luptei de emancipare naţională, represaliile autorităţilor austro-

ungare nu au întârziat, fiind extrem de dure, astfel: „peste o sută de preoţi şi 

protopopi au fost împuşcaţi sau spânzuraţi”
462

, „sute dintre ei au fost jefuiţi de 

bunurile lor sau alungaţi din parohii”
463

. 

„Participarea integrală a clerului român transilvănean la lupta 

maselor populare în mijlocul cărora trăiau preoţii, a întărit conştiinţa 

că numai prin luptă se pot obţine drepturile naţiunii române, inclusiv 
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cele religioase şi bisericeşti, dând astfel posibilitatea ca în ciuda regimului 

absolutist inaugurat după înăbuşirea revoluţiei, românii transilvăneni să 

lupte pentru realizarea marelui act de la 1 decembrie 1918, unirea 

Transilvaniei cu România. Din punct de vedere strict religios-bisericesc, 

lupta strâns unită a clerului şi credincioşilor români transilvăneni a şters 

diferenţele dintre ortodocşi şi uniţi, ba chiar a dus la afirmarea necesităţii 

reîntregirii bisericeşti încă de la începutul revoluţiei, creând atmosfera de 

unitate naţională a tuturor românilor de dincoace de munţi”
464

. 

5 Mitropolitul Andrei Şaguna 

La adunarea de la Blaj din 3 mai 1848 „a fost ales un comitet 

permanent, cu 25 de membri, în frunte cu Andrei Şaguna şi a fost 

compusă o delegaţie condusă tot de Şaguna, care să prezinte 

împăratului hotărârile Adunării. Andrei Şaguna şi-a îndeplinit 

misiunea prezentând împăratului Ferdinand V, la Innsbruck, în 28 

iunie 1848, aceste hotărâri şi protestând împotriva anexării 

Transilvaniei la Ungaria, pe care o hotărâse între timp Dieta de la Cluj, 

fără consultarea românilor. În 16 decembrie 1848 episcopul Şaguna a 

prezidat lucrările unei adunări naţionale româneşti la Sibiu, la care au 

participat 250 de cărturari, unde s-a adoptat o nouă «petiţie naţională», 

în 13 puncte, prin care se protesta din nou împotriva anexării 

Transilvaniei la Ungaria şi se reluau revendicările românilor. În 

ianuarie 1849 Şaguna a plecat prin Ţara Românească, Bucovina şi 

Galiţia la Olmütz, în Moravia, unde a fost primit de tânărul împărat 

Francisc Iosif I. La 25 02 1849, episcopul de la Sibiu a fost primit într-

o nouă audienţă de împărat, de această dată la Viena, împreună cu alţi 

reprezentanţi ai românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina. În 

memoriul pe care delegaţia l-a prezentat împăratului se cereau 

constituirea românilor din Imperiul Habsburgic într-o singură naţiune, 

cu un conducător propriu, senat românesc, administraţie naţională şi 

autonomă, folosirea limbii române în toate problemele care priveau pe 

români; practic, se preconiza o «Românie» sub sceptrul Habsburgilor. 

Din nefericire, Curtea imperială nu a rezolvat cererile româneşti. 
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Şaguna s-a putut reîntoarce la Sibiu abia după înăbuşirea revoluţiei, 

găsind aici totul distrus şi risipit”
465

. 

Pe plan bisericesc însă Andrei Şaguna a avut mai mulţi sorţi de 

izbândă. În urma desfiinţării Mitropoliei Ortodoxe de la Alba Iulia şi a 

înfiinţării Episcopiei Greco Catolice din anul 1701, românii ortodocşi 

din Transilvania au rămas fără ierarh până în 1761, când curtea de la 

Viena a acceptat ca sârbul Dionisie Novacovici să le fie episcop. După 

el au urmat mai mulţi ierarhi sârbi, iar din anul 1783/1786 Biserica 

Ortodoxă Română din Ardeal a fost pusă sub jurisdicţia Patriarhiei 

Sârbe de Carloviţ. În anul 1848 Andrei Şaguna a ajuns episcop la 

Sibiu, calitate în care a adresat mai multe memorii curţii de la Viena, 

în care cerea „separarea Bisericii româneşti de cea sârbească şi 

organizarea ei ca Mitropolie autonomă, aşa cum a fost înainte de 

1701”
466

. În 1864 Sinodul ierarhilor sârbi de la Carloviţ, în frunte cu 

patriarhul Samuil Maşirevici, au fost de acord cu cererea episcopului 

Andrei Şaguna, iar împăratul Francisc Iosif I a aprobat reînfiinţarea 

vechii Mitropolii Ortodoxe Române din Transilvania, de această dată 

însă cu sediul la Sibiu. 

6 Unirea Moldovei cu Ţara Românească 

Un eveniment deosebit de important din istoria ţării noastre îl 

constituie unirea Moldovei cu Ţara Românească de la 24 ianuarie 

1859. „Unirea românilor într-un singur stat unitar a fost considerată un 

act naţional al românilor, obiectiv şi necesar, săvârşit conştient în 

temeiul unor drepturi incontestabile şi deschizătoare de noi 

orizonturi”
467

. „Cu alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al 

Moldovei şi Ţării Româneşti s-a încheiat un act din marele proces de 

unire a tuturor românilor”
468

. 
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Unirea Moldovei cu Ţara Românească a realizat visul 

românilor din cele două Principate de a avea o singură ţară. Românii 

din Ardeal au privit cu deosebit interes acest eveniment. În acest sens 

Alexandru Papiu Ilarian scria: „Când s-a ales Cuza domn, entuziasmul 

la românii din Transilvania era poate mai mare decât în Principate. 

Românii din Transilvania, în împrejurările de faţă, numai la Principate 

privesc, numai de aici aşteaptă semnul, numai de aici îşi văd 

scăparea”
469

. 

„Clerul de mir şi monahal din Moldova a adoptat de la început 

o atitudine favorabilă unirii”
470

. „Printre cei mai de seamă susţinători 

ai unirii se număra însuşi întâistătătorul Bisericii moldovene, 

mitropolitul Sofronie Miclescu. La cererea mitropolitului Sofronie, 

unul dintre fruntaşii clerului moldovean, arhimandritul Neofit Scriban, 

profesor la Seminarul de la Socola, a scris atunci lucrarea «Unirea şi 

neunirea Principatelor». În prima parte a lucrării combătea 

argumentele separatiştilor, iar în partea a doua arăta care vor fi 

foloasele bisericeşti, politice, administrative şi economice pe care le-ar 

aduce unirea”
471

. 

În Ţara Românească episcopii Calinic al Râmnicului şi Filotei 

al Buzăului „au adresat câte o circulară protopopilor şi egumenilor, 

prin care îi invitau să ceară preoţilor să facă rugăciuni pentru unirea 

românilor”
472

. 

„Biserica Ortodoxă Română, prin preoţii şi ierarhii ei, a luat 

parte activă şi a sprijinit prin cuvânt şi faptă realizarea unirii 

Principatelor Române. Ca şi altă dată în trecutul poporului român, la 

naşterea lui în teritoriul carpato-danubiano-pontic, ea a fost alături de 

popor, nu a avut alt drum decât drumul ţării şi s-a străduit prin 

mijloacele ei proprii să-i fie de ajutor în împlinirea mântuirii lui pe 

pământul strămoşesc şi în dobândirea mântuirii veşnice”
473

. 
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7 Biserica Ortodoxă Română şi războiul  

de independenţă de la 1877-1878 

„Proclamarea independenţei de stat a României, la 9 mai 1877, 

apoi câştigarea ei prin luptă, în războiul purtat alături de Rusia, 

împotriva Turciei, în a doua jumătate a anului 1877 şi începutul celui 

următor”
474

, a dovedit faptul că o ţară mică se poate elibera de sub 

jugul asupritor al unei mari puteri. 

„Deşi Biserica Ortodoxă a condamnat întotdeauna războaiele 

de agresiune şi jaf, ea a acceptat războaiele drepte, care duceau la 

înlăturarea unui jug străin şi asupritor. Biserica Ortodoxă Română a 

sprijinit toate acţiunile menite să asigure victoria armatelor ruse şi 

române împotriva turcilor şi, potrivit misiunii sale, ea a căutat să vină 

în sprijinul celor răniţi pe câmpurile de luptă şi al familiilor celor 

plecaţi, mai ales al celor morţi sau răniţi”
475

. Pe lângă activitatea 

desfăşurată de preoţii militari pe câmpul de luptă, „armata română a 

fost ajutată şi de numeroşi călugări şi călugăriţe, care s-au pus în 

serviciul ei în calitate de infirmieri sau brancardieri. Dintre aceştia 

făceau parte doar la începutul războiului 20 de călugări de la 

Mănăstirea Cernica, 26 de la Mănăstirea Căldăruşani, 25 de maici de 

la Mănăstirea Ţigăneşti şi altele 20 de la Mănăstirea Pasărea”
476

. 

„Biserica, prin slujitorii ei, arhierei şi preoţi, a avut un rol 

însemnat şi în strângerea de bani şi daruri pentru armata română. Între 

cei care au contribuit cu sume mai mari s-au numărat membrii 

Sfântului Sinod. De pildă, Mitropolitul primat Calinic Miclescu a 

făcut Crucii Roşii o donaţie de 1000 de lei, mitropolitul Iosif Naniescu 

1000 de lei, plus 100 de lei înscrişi pe lista studenţilor Universităţii din 

Iaşi pentru cumpărarea de arme, episcopii Isaia Vicol al Romanului şi 

Inochentie Chiţulescu al Buzăului au donat câte 500 de lei, iar 

episcopul Melchisedec Ştefănescu al Dunării de Jos a oferit 2000 

de lei Crucii Roşii şi 1000 de lei pentru cumpărare de arme”
477

. 

                                                 
474

 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Româneşti..., p. 339. 
475

 Idem, Biserica Ortodoxă..., pp. 383-384. 
476

 Ibidem, p. 387. 
477

 Ibidem, p. 390. 



246 

 

 

„La 14 iulie 1877, mitropolitul Iosif al Moldovei a trimis o circulară 

celor şapte protopopi din Eparhia sa (din Iaşi şi judeţele: Iaşi, 

Botoşani, Dorohoi, Suceava şi Neamţ), cerându-le să îndemne preoţii 

din protopopiatele respective să ofere bani şi obiecte pentru armată. 

Rezultatul apelului adresat de mitropolit protopopilor săi s-a văzut 

curând. Astfel, la 27 august 1877, mitropolitul înainta Comitetului 

Doamnelor din Iaşi daniile primite de la protopopii de Iaşi (425,42 de 

lei) şi Suceava (159,75 de lei), precum şi alte ofrande”
478

. „La 27 

aprilie 1877, preotul David Climescu (viitorul episcop Dionisie al 

Buzăului), care era pe atunci director al şcolii primare urbane din 

Târgu Moineşti, a oferit armatei române salariul său de învăţător pe un 

trimestru, în valoare de 127,50 de lei”
479

. 

Războiul de independenţă din 1877-1878 „a avut un ecou 

puternic în rândurile românilor din Transilvania. Mai mulţi tineri de 

aici s-au înrolat ca voluntari în armata română, făcând întreaga 

campanie în Bulgaria. Între ei se număra şi absolventul Institutului 

Teologic din Sibiu Vincenţiu Grama”
480

. 

„În toată Transilvania s-au organizat comitete pentru 

strângerea de ajutoare - în bani, alimente şi medicamente -  pentru 

răniţii, orfanii şi văduvele de război. După ce autorităţile austro-

ungare au dizolvat comitetele, acţiunea a fost continuată de 

intelectualii români de atunci, în speţă de preoţi şi soţiile sau fiicele 

lor; din cercetarea celor aproximativ 300 de liste de subscripţii, 

aproape 100 au fost iniţiate de preoţi şi protopopi, iar altele 20 de 

preotese. În listele respective apar sute de slujitori ai Bisericii: ierarhi, 

profesori de teologie, consilieri, protopopi, preoţi şi preotese”
481

. 

8 Memorandumul din 1892 

Crearea statului dualist austro-ungar în anul 1867 a avut efecte 

nefaste asupra vieţii politice, sociale, economice şi culturale a 

românilor transilvăneni. „Prin aşa numitul «Pronunciament» de la 
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Blaj, întocmit la 3/15 mai 1868, la redactarea căruia au contribuit şi 

mai mulţi preoţi, românii ardeleni au protestat împotriva creării acestui 

stat”
482

, însă fără nici un rezultat. În această situaţie, în conferinţa 

extraordinară a Partidului Naţional Român din 20-21 ianuarie 1892 s-a 

hotărât alcătuirea unui «Memorandum» care să cuprindă principalele 

revendicări ale românilor transilvăneni, document care urma să fie 

prezentat împăratului Francisc Iosif I. „Întocmirea Memorandumului a 

fost încredinţată unui comitet de 25 de membri – între care şi câţiva 

preoţi şi profesori de teologie – fiind apoi definitivat în conferinţa 

Partidului din 25-26 martie 1892. Memorandumul a fost tipărit la 

Sibiu, în româneşte şi în câteva limbi de circulaţie, spre a fi cunoscut 

în cercuri cât mai largi. O impunătoare delegaţie compusă din 300 de 

români (avocaţi, profesori, preoţi şi protopopi, ţărani, meseriaşi etc.) a 

plecat la Viena, la 28 mai 1892, pentru a prezenta Memorandumul 

împăratului. După cum se şi prevedea, delegaţia nu a fost primită de 

împărat, iar plicul sigilat care cuprindea Memorandumul a fost trimis 

– nedesfăcut – guvernului de la Budapesta, iar de aici, la Turda, pe 

adresa preşedintelui de atunci al Partidului Naţional Român, Ioan 

Raţiu. Totodată, guvernul de la Budapesta, fără să ia în seamă 

doleanţele exprimate de reprezentanţii românilor, a ordonat intentarea 

unui proces de agitaţie împotriva celor ce participaseră la redactarea şi 

difuzarea Memorandumului”
483

. În urma procesului memorandiştilor 

de la Cluj (7-25 mai 1894), printre cei 14 condamnaţi la ani grei de 

temniţă s-au numărat şi 5 preoţi. 

 

9 Marea Unire de la 1918 

Preoţii şi oamenii de cultură ardeleni au militat pentru intrarea 

României în primul război mondial, alături de Antanta, în vederea 

eliberării Transilvaniei şi a unirii ei cu România. 

La 1 octombrie 1918 mitropolitul Vasile Mangra al Sibiului a 

murit, locţiitor de mitropolit fiind ales episcopul de la Arad Ioan Papp. 

                                                 
482

 Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, vol. III, p. 376. 
483

 Ibidem, p. 377. 



248 

 

 

„În cursul anului 1918, emigraţia română din Transilvania, Bucovina 

şi Regatul României îşi intensifică activitatea în vestul Europei, constituind, 

la 3 octombrie 1918, la Paris, Consiliul Naţional pentru Unitatea Românilor, 

recunoscut imediat de guvernele francez, englez şi italian, ca reprezentant 

autorizat al tuturor românilor. În Transilvania este alcătuită la 12 octombrie 

1918 declaraţia de la Oradea, în care este afirmată autodeterminarea pe baza 

principiului naţionalităţii: libertatea naţiunii, secesiunea politică de Ungaria, 

asumarea suveranităţii naţiunii în teritoriul său naţional, plebiscitul. 

Declaraţia trebuia adresată Parlamentului Ungariei şi din acest moment ea a 

căpătat, mai degrabă, valoarea unei declaraţii de independenţă şi de 

secesiune a naţiunii române din Ungaria, ce anunţa intenţia de a dispune liber 

de aici înainte de soarta sa. Declaraţia a fost rostită cu fermitate şi demnitate 

în Parlamentul de la Budapesta de către deputatul român Alexandru Vaida 

Voievod, la 18 octombrie 1918”
484

. 

„În toamna anului 1918, după ce s-a constituit Consiliul 

Naţional Român cu sediul la Arad, în toate localităţile Transilvaniei s-

au organizat consilii şi gărzi naţionale româneşti. Slujitorii Bisericii 

(episcopi, vicari, consilieri, profesori de teologie, protopopi şi preoţi 

parohi) au fost în primele rânduri ale luptătorilor pentru unitate statală, 

ajutând la constituirea acestor noi organe de conducere românească în 

Ardeal”
485

, „care au preluat controlul politic şi administrativ în 

întreaga Transilvanie. Consiliile şi gărzile naţionale româneşti 

deveniseră, fără doar şi poate, la mijlocul lunii noiembrie, organismele 

cele mai apte pentru menţinerea ordinii în Transilvania”
486

. 

„Consiliul Naţional Român din Arad, la propunerea 

Consiliului Naţional din Sibiu a încredinţat profesorului Nicolae 

Bălan, viitorul mitropolit al Ardealului, misiunea de a pleca împreună 

cu căpitanul Victor Precup în ziua de 14 noiembrie 1918 la Iaşi”
487

, 

„unde din pricina războiului erau refugiate autorităţile de stat din 
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România. Profesorul Bălan a fost primit de regele Ferdinand, 

generalul Constantin Coandă, preşedintele Consiliului de Miniştri, 

generalul Constantin Prezan, şeful Marelui Stat Major al Armatei, Ion 

I. C. Brătianu, Nicolae Iorga şi alţi oameni politici, miniştrii Angliei, 

Franţei şi Statelor Unite, pe care i-a informat despre situaţia existentă 

în Transilvania”
488

. 

„La 21 noiembrie 1918, cei cinci episcopi români din Ardeal 

(scaunele mitropolitane de la Sibiu şi Blaj fiind vacante), Ioan Papp de la 

Arad, Miron Cristea de la Caransebeş, Dimitrie Radu de la Oradea, Iuliu 

Hossu de la Gherla şi Valeriu Traian Frenţiu de la Lugoj, au dat 

publicităţii o «declaraţie de adeziune» la Consiliul Naţional Român 

central, pe care îl recunoşteau drept singurul conducător politic al naţiunii 

române. Actul semnat de ierarhii ardeleni era deosebit de semnificativ şi 

a avut un larg ecou în rândul clerului şi al credincioşilor”
489

. 

De asemenea, „prin circulara din 23 noiembrie 1918 adresată 

clerului şi credincioşilor, episcopii ortodocşi din Transilvania au 

îndemnat credincioşii să participe în număr cât mai mare la Marea 

Adunare Naţională de la Alba Iulia”
490

. 

La 1 decembrie 1918 a avut loc Marea Adunare Naţională de 

la Alba Iulia, la care au luat parte 100 000 de români, acesta fiind „cel 

mai complet şi reprezentativ for din spaţiul central-sud-est-european, 

întrunit să se pronunţe asupra sorţii provinciei şi reprezentând voinţa 

populaţiei majoritare”
491

. „La această Adunare Biserica românească – 

ortodoxă şi unită – a fost reprezentată în primul rând, prin delegaţii de 

drept: cei 5 episcopi în funcţiune, 4 vicari, 10 delegaţi ai Consistoriilor 

ortodoxe şi ai Capitlurilor greco catolice, 129 de protopopi, câte un 

reprezentant al Institutelor Teologice-pedagogice şi câte 2 

reprezentanţi ai studenţilor de la fiecare Institut Teologic. A fost 
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reprezentată apoi prin numeroşi preoţi şi învăţători ai şcolilor 

confesionale, aleşi ca delegaţi oficiali”
492

.  

Episcopul de la Arad Ioan Papp „a fost ales copreşedinte al Marii 

adunări naţionale româneşti de la Alba Iulia, unde a rostit o cuvântare”
493

. „La 

această adunare a fost prezent şi episcopul Miron Cristea al Caransebeşului, 

viitorul patriarh al României, care a rostit o cuvântare înflăcărată, în care amintea 

de toate suferinţele de veacuri ale românilor transilvăneni”
494

. 

„În Marele Sfat Naţional (un fel de parlament), format din 212 

membri, au fost aleşi, în afară de episcopi, numeroşi profesori de 

teologie, protopopi şi preoţi”
495

. 

„La 14 decembrie 1918, o delegaţie a Marelui Sfat Naţional, 

formată din Vasile Goldiş, Alexandru Vaida Voievod şi episcopii 

Miron Cristea de la Caransebeş şi Iuliu Hossu de la Gherla, au 

prezentat actul unirii Transilvaniei cu România, la Bucureşti”
496

.  

10 Episcopul Roman Ciorogariu  

„Roman Ciorogariu a fost una dintre figurile sensibile la 

frământările poporului său şi la lupta sa statornică pentru realizarea 

idealului unităţii naţionale. În mişcarea tribunistă arădeană el a fost un 

spirit constructiv care a acţionat cu dăruire pentru realizarea unor 

obiective menite să contribuie la progresul poporului român şi la 

realizarea unităţii sale politice. În toate acţiunile sale, Roman 

Ciorogariu s-a remarcat prin prioritatea acordată valorilor morale în 

desfăşurarea acţiunilor şi solidarităţii naţionale menită să întărească în 

mod evident lupta pentru unire”
497

. 

„Roman Ciorogariu a fost ales de către alegătorii din cercul 

Arad al Partidului Naţional Român să-i reprezinte la conferinţa 

naţională de la Sibiu din zilele de 21-22 ianuarie 1892, care a decis să 
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se înainteze Curţii vieneze un document Memorandum în care românii 

ardeleni să-şi prezinte revendicările lor naţionale”
498

. „După Memorandum, 

Roman Ciorogariu s-a afirmat ca unul dintre conducătorii luptei naţionale a 

românilor din părţile Aradului, iar locuinţa sa a devenit un loc de întâlnire a 

fruntaşilor politici ai epocii”
499

. „După întemniţarea la Vaţ şi Seghedin a 

fruntaşilor memorandişti condamnaţi în urma înscenării judiciare de la Cluj, 

Roman Ciorogariu a fost unul dintre fruntaşii naţionali care au contribuit la 

continuarea luptei naţionale şi la întărirea legăturii cu masele populare. 

Pentru a menţine legătura cu luptătorii memorandişti închişi la Seghedin, i-a 

vizitat la închisoare şi i-a informat despre activitatea politică pe care o 

desfăşurau conducătorii naţionali din Transilvania”
500

. 

„În şedinţa din 3 decembrie 1895 a fost ales comitetul clubului 

central al Partidului Naţional Român, din care Roman Ciorogariu 

făcea parte printre cei 30 de membri. În această calitate el a propus în 

conferinţa din 16 ianuarie 1900 ca limba română să fie recunoscută ca 

limbă protocolară în relaţiile administrative din Transilvania”
501

. 

„În anul 1902 Roman Ciorogariu a adresat o cerere către 

Academia Română, solicitându-i cărţi româneşti «care să contribuie la 

răspândirea principiilor de cultură naţională precum şi la ridicarea 

nivelului învăţământului în Transilvania»”
502

. 

„Roman Ciorogariu a militat pentru promovarea instituţiilor 

culturale ale românilor din părţile Aradului, care trebuiau să devină 

factori eficienţi în lupta naţională”
503

. „Ideea că şcoala îndeplineşte 

o funcţie naţională prin contribuţia pe care o aduce la luminarea 

maselor populare şi la progresul naţiunii române a stat la baza 

activităţii pedagogice a lui Roman Ciorogariu şi a fost difuzată în 
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cercurile învăţătoreşti”
504

. „Dezvoltarea culturală şi economică erau 

considerate obiective prioritare ale consolidării politice a românilor 

pentru faptul că, afirma Roman Ciorogariu: «Cultura dă viaţă 

conştiinţei naţionale, iar starea economică este nervul motric al 

fiecărei mişcări populare. Fără această bază nu vom putea ajunge în 

veci la o politică independentă, ci veşnic vom fi aserviţi relaţiilor 

externe, problematice pentru noi»”
505

. 

În articolul Cheia din Xilochercos, publicat în nr. 185/1908 al revistei 

Tribuna de la Arad, Roman Ciorogariu afirma: „Este de datoria noastră de a 

lupta cinstit pentru drepturile neamului nostru. Şi dacă va fi să cădem în această 

luptă cinstită, vom cădea unul câte unul în rânduri deschise, cel rămas sărutând 

arma celui căzut şi purtând-o mai departe, dacă aceasta ne este soarta”
506

. 

„În primele luni ale anului 1917, când guvernul ungar a 

solicitat declaraţii de fidelitate din partea unor fruntaşi români 

transilvăneni ai luptei naţionale, Roman Ciorogariu a refuzat semnarea 

declaraţiei pe care i-o cereau «corbii războiului» şi a declarat lui 

Gheorghe Popa, atunci când acesta i-a spus că este pierdut dacă nu 

semnează declaraţia: «pierdut să fiu, dacă-i pierdută România»”
507

. 

În octombrie 1917 Roman Ciorogariu a fost ales vicar al 

Consistoriului din Oradea. 

La 12 octombrie 1918 Ciorogariu a luat parte la şedinţa 

Comitetului Naţional care s-a ţinut în casa din Oradea a lui Aurel Lazăr, 

fiind ales vicepreşedinte al Consiliului Naţional Român din Bihor. 

„Pentru pregătirea măreţului act al unirii Transilvaniei cu 

România, Roman Ciorogariu a trimis preoţimii şi învăţătorilor 

circulare, arătând însemnătatea lui deosebită. Pentru buna reuşită a 

acestei mişcări politice din Bihor a hotărât scoaterea unui ziar de 

propagandă: «Tribuna Bihorului» şi o broşură. «Tribuna Bihorului» în 

care Ciorogariu a revenit la vechea îndeletnicire de combatant prin 

scris, pe care a avut-o la «Tribuna» din Arad şi la «Biserica şi Şcoala» 
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şi a fost de un real folos pentru lămurirea evenimentelor, pentru 

păstrarea conştiinţei treze în sufletele românilor. «Tribuna Bihorului» 

a fost primul ziar românesc din Crişana”
508

. 

Cunoscând suferinţa minorităţilor etnice din Imperiul Austro 

Ungar, Ciorogariu scria: „Noi nu râvnim la asuprirea popoarelor 

străine care ar cădea sub stăpânirea românească, ci mai vârtos vrem să 

le respectăm toate drepturile la limba şi averea lor, să trăim paşnic 

împreună, dezvoltându-ne fiecare spre fericire”
509

. „Cumpănit în 

deciziile sale şi înzestrat cu un deosebit simţ al realităţilor politice din 

imperiu, Roman Ciorogariu devine din ce în ce mai ascultat şi urmat 

de masele populare”
510

. 

„În circulara din 5 noiembrie 1918 adresată învăţătorilor şi preoţilor din 

Bihor, Roman Ciorogariu le cerea românilor să înfiinţeze în fiecare comună 

consiliul naţional şi garda militară, care să conducă treburile publice”
511

. 

La Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 

1918 au plecat aproximativ 200 de delegaţi oficiali din Bihor. În 

fruntea lor, alături de alţi intelectuali, se găsea Roman Ciorogariu.  

Pentru atitudinea sa patriotică intransigentă, pentru activitatea 

sa statornică şi energică de apărare a intereselor naţionale româneşti, 

Roman Ciorogariu a fost urmărit şi ameninţat, „iar comandantul 

garnizoanei maghiare din Oradea, colonelul Rajcs, în 12 martie 1919 

l-a declarat spion al României şi persoană primejdioasă şi ca urmare l-

a pus sub paza înarmată a trupelor maghiare şi l-a condamnat la 

moarte, pedeapsă de care a scăpat numai datorită intrării trupelor 

române în Oradea, la 20 aprilie 1919, chiar în ziua de Sfintele 

Paşti”
512

. „Cu acest prilej Roman Ciorogariu a ţinut o cuvântare 
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vibrantă în faţa trupelor comandate de generalul Traian Moşoiu. 

Printre altele el a spus: «Providenţa divină a revărsat asupra noastră 

mila cerească, să serbăm ziua sfintei învieri ca sfântă zi de înviere a 

neamului românesc. Astăzi se înfăptuieşte şi pe acest pământ idealul 

unirii. Nici o parte a românilor nu a fost expusă atât de mult pieirii ca 

Ţara Bihorului. Astăzi îşi primeşte răsplata eroismul cu care şi-a 

păstrat limba şi legea străbună la aceste margini»”
513

. Referindu-se la 

multele şi grelele suferinţe din trecut ale românilor ardeleni, 

Ciorogariu a spus: „Să se şteargă gândul răzbunării din inimile 

noastre. Deschid Evanghelia dreptăţii şi adevărului în viaţa poporului 

român”
514

. „Unirea Transilvaniei cu România a oferit şi minorităţilor 

de aici cadrul firesc şi necesar pentru manifestarea valenţelor lor 

materiale şi spirituale”
515

. 

„Roman Ciorogariu (1852-1936) a fost o personalitate 

proeminentă, care şi-a închinat întreaga viaţă luptei pentru apărarea 

drepturilor românilor transilvăneni şi pentru înfăptuirea unităţii 

naţionale”
516

. „După unirea Transilvaniei cu România arhimandritul 

Roman Ciorogariu a devenit omul cel mai respectat din judeţul 

Bihor”
517

, motiv pentru care a şi fost ales cel dintâi episcop al nou 

înfiinţatei Episcopii a Oradiei. 

 

11 Primul război mondial 

„În cursul primului război mondial au fost mobilizaţi peste 250 

de preoţi ortodocşi care au însoţit trupele noastre pe câmpurile de 

luptă, unii dintre ei jertfindu-şi viaţa pentru libertatea şi unitatea 

patriei. Din nefericire, câţiva preoţi români din Transilvania, Banat şi 

Bucovina au fost încorporaţi în armata austro-ungară şi trimişi pe 

fronturile din Italia şi Galiţia. Câţiva preoţi români din Basarabia au 

fost încorporaţi, ca preoţi militari, pentru soldaţii români care luptau în 
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armata rusă, cum a fost cazul tânărului preot Alexie Mateevici (1886-

1917), care şi-a pierdut viaţa răpus de tifosul exantematic”
518

. 

„Preoţii militari au îndeplinit cu cinste o serie de slujbe, dar şi alte 

îndatoriri, specifice misiunii lor pastoral militare: Sfânta Liturghie (atunci 

când era posibil, de regulă în bisericile unor parohii în care era staţionată o 

unitate militară), sfinţirea apei, cu stropirea ostaşilor cu aghiasmă, Te 

Deum-uri, prohodirea celor căzuţi la datorie, slujbe pentru cei bolnavi sau 

răniţi, spovedania şi împărtăşirea ostaşilor, predici la slujbele amintite sau 

la înmormântări, botezul unor soldaţi evrei, încurajarea permanentă a 

ostaşilor, ajutor dat în infirmerii pentru îngrijirea celor răniţi, cursuri de 

scris şi citit, aritmetică, istorie şi geografie pentru soldaţii neştiutori de carte 

(când era posibil), organizarea unor şezători culturale (cu recitări şi coruri 

ostăşeşti), grija faţă de copiii orfani din satele în care era staţionată unitatea 

lor şi multe altele”
519

.  

„Preoţii militari şi-au făcut din plin datoria faţă de patrie şi de 

ostaşii lor, fiind unanim apreciaţi de comandanţii armatei”
520

. De 

exemplu despre protosinghelul Iustin Şerbănescu se scria în Monitorul 

oficial nr. 96 din 1918: „A luat parte la toate luptele, mergând cu 

sfânta cruce în mână în fruntea luptătorilor regimentului. În ziua de 2 

octombrie 1916, văzând că Regimentul Feldioara a pierdut în lupte 

aproape toţi ofiţerii şi comandantul acestui corp şi luptând ca un erou 

o zi şi o noapte, a respins pe inamic până la muntele Susai, oprindu-l 

de a ocupa Azuga. În luptele de la muntele Dihamului, a condus un 

batalion de soldaţi, iar la 17 noiembrie 1916, fiind pentru a doua oară 

rănit pe muntele Sorica, în timpul unui atac al Azugăi, a refuzat 

evacuarea pentru a nu se despărţi de vitejii regimentului”
521

. 

„La îndemnul mitropolitului Pimen Georgescu al Moldovei s-

au înscris voluntari în serviciile sanitare ale armatei române peste 200 
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de călugări şi călugăriţe, organizându-se astfel Misiunea Călugărilor 

Infirmieri. Toţi şi-au făcut din plin datoria, activând în diferite spitale; 

cei care erau hirotoniţi preoţi funcţionau şi în calitate de duhovnici în 

spitalele respective. Unii dintre ei s-au îmbolnăvit – mai ales de tifos 

exantematic – şi au murit la datorie”
522

. 

„Pentru faptele lor de arme, pentru modul exemplar cu care au 

îngrijit răniţii, mulţi dintre preoţi au fost avansaţi în grad sau decoraţi cu 

ordinele:  «Avântul Ţării», «Serviciul Credincios», «Răsplata Muncii 

pentru Biserică», «Meritul Sanitar» şi «Coroana României»”
523

. 

 

12 Perioada interbelică 

În august 1921 a fost înfiinţată Episcopia Armatei (Inspectoratul 

Clerului Militar), cu sediul în Bucureşti, apoi la Alba Iulia. Aceasta a fost 

condusă de episcopii Iustinian Teculescu (1923-1924), dr. Ioan Stroia 

(1925-1937) şi de dr. Partenie Ciopron (1937-1948).  

 

13 Al doilea război mondial 

„La 22 iunie 1941, sub îndrumarea episcopului general de brigadă 

Partenie Ciopron, efectivul clerului militar se prezenta astfel: un protopop 

colonel, Ioan Dăncilă, care era «subinspectorul clerului militar», 18 preoţi de 

corp de armată, cu gradul de locotenent-colonel sau maior, şi 88 de preoţi de 

garnizoană, cu gradul de maior sau căpitan, deci un efectiv de 108 clerici. 

Acestora li se adăugau alţi aproximativ 200 de preoţi de parohie, mobilizaţi 

pentru perioade mai scurte de timp, asimilaţi tot cu gradul de căpitan. Cei 

mai în vârstă activau în diferite garnizoane din ţară, cei mai tineri, însă, au 

însoţit trupele pe câmpurile de luptă”
524

. 

„Pastoraţia preoţilor militari trimişi pe front cuprindea un 

spectru foarte variat de probleme: săvârşirea unor slujbe, îndeosebi Te 

Deum-uri, sfinţirea apei, cu sfinţirea trupelor, a caselor folosite şi 
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chiar a tranşeelor, a drapelelor şi a troiţelor ridicate de ostaşi, uneori Sfânta 

Liturghie, chiar pe câmpul de luptă, la care se adaugă spovedirea şi 

împărtăşirea unor ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, prohodirea celor căzuţi la 

datorie, cu predici funebre, mai târziu săvârşirea unor parastase şi sfinţirea 

cimitirelor de eroi. Aceiaşi preoţi se ocupau – cu ajutorul soldaţilor, fireşte – 

cu amenajarea unor cimitire pentru ofiţerii şi soldaţii morţi la datorie, cu 

înfrumuseţarea lor, cu confecţionarea crucilor de morminte şi a unor troiţe, 

cu întocmirea actelor de înmormântare şi chiar cu trimiterea de scrisori de 

condoleanţe către familiile eroilor. Pentru că unii soldaţi erau neştiutori de 

carte, tot preoţii le scriau rândurile adresate celor de acasă. Convorbirile 

zilnice cu soldaţii au fost de mare efect, ridicând moralul multor ostaşi, mai 

ales al celor răniţi, insuflându-le încrederea în victoria armatei române. În 

multe cazuri, preoţii ajutau serviciile sanitare, strângând răniţii de pe câmpul 

de luptă ori acordându-le primul ajutor, iar alţii însoţeau ostaşii până în linia 

întâi, încurajându-i”
525

. 

„În prima fază a războiului, cel de pe frontul de est, preoţii militari, 

alături de cei plecaţi voluntar în Transnistria, au avut un rol însemnat în 

acţiunea de «reîncreştinare» a românilor şi a ucrainienilor din satele şi 

oraşele prin care treceau trupele române”
526

. Astfel „protopopul maior 

Gheorghe Ureche a botezat în Taşlâe, primul sat dincolo de Nistru locuit de 

moldoveni, 400 de copii. Protopopul maior Theodor Gheorghiu a botezat 

531 de copii cu vârste între 4 şi 15 ani. La 30 august 1941, patru preoţi din 

Divizia I Infanterie au botezat 4000 de copii şi tineri. Preotul căpitan 

Gheorghe Barbu a botezat de la începutul războiului până în septembrie 

1941 peste 800 de copii şi peste 4000 de adulţi. Preotul căpitan Alexandru 

Gligor, de la Regimentul 23 Infanterie, a botezat în primul an de război peste 

2300 de copii. Dintr-o caracterizare a superiorilor săi, aflăm că preotul 

Nicolae Petrache din Brigada I Mixtă Munte «a realizat deschiderea a 15 

biserici pângărite de bolşevici, înfiinţarea  a 5 capele religioase şi a botezat 

649 de copii»”
527

 şi exemplele ar putea continua. 
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„Slujba de înviere a anului 1942 a fost săvârşită pe front pentru 

soldaţi şi credincioşii din localităţile învecinate, care nu mai asistaseră la o 

asemenea slujbă de 25 de ani. Preotul căpitan Gheorghe Nariţă din Divizia 8 

Cavalerie nota: «Bătrânii, cu lacrimi în ochi au petrecut tot timpul slujbei; 

tineretul sub 20 de ani însă privea ca la teatru, fiind străin de tot ce se 

petrece»”
528

. 

„Un detaliat memoriu de activitate a prezentat – la 4 septembrie 

1942 – preotul căpitan Gheorghe Tudorache, din Comandamentul Forţelor 

Navale Maritime, care a săvârşit numeroase slujbe pe diferite nave de război 

(crucişătoare, distrugătoare, torpiloare), a spovedit şi împărtăşit membrii 

respectivelor echipaje. Pentru neobosita activitate religioasă desfăşurată în 

rândul marinarilor, care prin exemplul său personal a reuşit să entuziasmeze 

şi să insufle spiritul de jertfă echipajelor care plecau în misiune, preotul 

căpitan Tudorache a fost citat prin ordin de zi pe Forţa Navală Maritimă, 

semnat de comandorul Alexandru Bardescu”
529

. 

„Colonelul A. Runceanu, şef de Stat Major la Corpul I Armată, 

într-o dare de seamă către Inspectoratul Clerului Militar, scria despre 

preoţii militari aceste cuvinte: «Toţi preoţii unităţilor se găsesc în 

permanenţă în primele linii, unde, prin convorbiri cu ostaşii, caută să 

le ridice moralul, să-i încurajeze, să le arate importanţa luptei pe care o 

duc pentru neam şi pentru cruce. Celor răniţi le-au adresat cuvinte de 

mângâiere; celor şovăielnici le-au ridicat moralul. Au mărturisit şi 

împărtăşit ostaşii; au oficiat serviciul divin şi sfinţirea apei şi au stropit 

cu aghiasmă armamentul şi adăposturile. Pe cei căzuţi pe frontul de 

luptă i-au înmormântat cu tot fastul creştinesc cuvenit. S-a oficiat în 

fiecare duminică serviciul religios prin diferitele comune prin care au 

trecut sau se găsesc în prezent cantonate unităţile. Au fost botezaţi 

copii. Au fost oficiate parastase pentru morţii locuitorilor din diferite 

comune prin care au trecut»”
530

. 

În timpul celui de-al doilea război mondial foarte mulţi preoţi 

au fost decoraţi pentru activitatea lor deosebită pe front. Din 
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nefericire, alături de ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii armatei române care 

şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă, şi unii preoţi militari au sfârşit 

în acelaşi mod tragic, dar eroic, iar alţii au căzuţi prizonieri, ajungând 

în diferite lagăre de muncă. 

 

14 Perioada comunistă 

În august 1948 Episcopia Armatei a fost desfiinţată, iar 

episcopul şi preoţii militari au fost scoşi din armată. Mulţi dintre preoţi 

(militari, de mir sau călugări) au fost aruncaţi în închisorile comuniste 

sub diverse acuzaţii. În timpul comunismului preoţilor nu le-a fost 

îngăduit să-şi desfăşoare activitatea decât în lăcaşurile de cult. În 

pofida acestui fapt, în toată această perioadă  nefastă pentru poporul 

român, Biserica a fost singura instituţie din România care a 

propovăduit credinţa în Dumnezeu, într-un stat declarat ateu. În ciuda 

prigoanelor, a persecuţiilor, precum şi a altor  nenumărate greutăţi şi 

piedici puse slujitorilor Bisericii de către reprezentanţii autorităţilor de 

stat, clerul ortodox şi-a făcut din plin datoria faţă de poporul 

dreptcredincios, botezând, spovedind, împărtăşind, cununând, 

înmormântând şi săvârşind celelalte sfinte taine şi slujbe ale Bisericii, 

de multe ori pe ascuns, încât în decembrie 1989 în România nu exista 

un număr mare de copii, tineri şi adulţi nebotezaţi, precum şi soţi 

necununaţi, aşa cum s-a întâmplat în toate celelalte ţări învecinate 

nouă, aparţinătoare şi ele lagărului socialist.  
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România în noul context european
531

 

Mă bucur nespus să fiu din nou prezent la Alba Iulia, la un 

simpozion organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „1 

Decembrie 1918” din localitate, ca desfăşurare - tradiţional de acum, ca 

participare - de excepţie, ca valoare - etalon. 

Multă lume se întreabă cum de un oraş mic, precum Alba Iulia, are 

realizări atât de mari pe plan bisericesc: Arhiepiscopie Ortodoxă, Seminar 

Teologic, Facultate de Teologie cu o bază materială unicat în România, 

masterat în teologie în parteneriat cu Institutul Teologic Ortodox Saint Serge 

din Paris, care ţine de Sorbona, una dintre cele mai prestigioase Universităţi 

din Europa şi din întreaga lume, un simpozion teologic anual internaţional şi 

lista ar putea continua. Alba Iulia însă se împleteşte cu destinul României 

întregi şi al românilor de pretutindeni, fiindu-le capitală de suflet. După cum 

nu ne putem imagina România fără Transilvania, tot aşa nu putem concepe 

România fără Alba Iulia.  

Identitatea creştină este o caracteristică fiinţială a tuturor popoarelor 

Europei, pentru că la baza culturii şi civilizaţiei europene au stat cultura 

greacă, Sfânta Scriptură şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Chiar numele de 

Europa provine din mitologia greacă
532

. Să nu uităm faptul că deşi Domnul 

Hristos şi-a desfăşurat activitatea în Ţara Sfântă, pe continentul asiatic, Noul 

Testament a fost scris în limba greacă, o limbă europeană, iar noi, ca 

ortodocşi, avem satisfacţia ca limba Noului Testament să fie limba unei ţări 

ortodoxe, ca şi noi, Grecia, a cărei istorie s-a împletit întotdeauna cu 

istoria Principatelor Române. Ca o paralelă şi în acelaşi timp coincidenţă 

fericită, păstrând totuşi proporţia, să ne aducem aminte că la 1648 
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apărea la Bălgrad, Alba Iulia de astăzi, prima ediţie integrală a Noului 

Testament în limba română. 

Paradoxal însă, această identitate, zestre şi moştenire creştină 

nu este pomenită în Constituţia Europei moderne, ceea ce dovedeşte 

că Uniunea Europeană se doreşte altceva decât plămada ei, ceea ce o 

înstrăinează, o îndepărtează şi o separă de vocaţia ei originară de 

ferment al învăţăturii Mântuitorului Hristos, unde s-au format popoare 

creştine şi de unde au pornit misionari la încreştinarea lumii întregi. 

Domnul Hristos a spus să „dăm Cezarului cele ce sunt ale 

Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu” (Matei 

22,21), de aceea când o societate umană elaborează legi care contravin 

flagrant legilor dumnezeieşti, „zicând răului bine şi binelui rău; care 

socoteşte amarul dulce şi dulcele amar” (Isaia 5,20), tinde spre 

autodistrugere, spre neantul din care a fost adusă de Dumnezeu în 

existenţă, iar din nefericire în Comunitatea Europeană, în numele 

libertăţii de manifestare neîngrădită a omului, se dau tot felul de legi 

anticreştine. Din acest motiv vocea ortodoxiei şi a României, o nouă 

ţară care se integrează în Uniunea Europeană, cu o spiritualitate foarte 

puternică, trebuie să fie auzită, respectată în Comunitatea Europeană, 

pentru a oferi o şansă spirituală europenilor de azi şi de mâine. 

Europa este alcătuită din minorităţi etnice şi religioase, de 

aceea dialogul trebuie să primeze pentru buna convieţuire între 

popoarele ei. Piatra de poticnire în relaţiile intereuropene nu o 

reprezintă diversele denominaţiuni creştine, ci pericolul real este cel 

al descreştinării sau păgânizării Europei, prin asalturile diverselor 

religii precum: islamul, hinduismul, budismul, etc., la care se adaugă 

noile curente religioase sincretiste, precum: bahai, mormonii, MISA, 

elta, new age şi multe altele. Unii europeni lipsiţi de credinţă, 

înţelepciune şi discernământ caută sărăcirea spirituală a continentului 

nostru, în timp ce alţii fac eforturi considerabile pentru a ne cuceri 

prin spiritualitatea lor. 

Europa în actualul context are nevoie de România. Oricum 

aderarea ţării noastre şi a Bulgariei la Comunitatea Europeană nu 

reprezintă decât un stadiu în lărgirea Uniunii Europene, care are în 

plan integrarea tuturor statelor de pe acest continent, ţinând cont în 
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primul rând de factori politici, şi abia apoi de criteriile economice, 

sociale etc., impuse de sus. 

De fapt Europa se transformă încet încet într-un imperiu, este 

mare păcat însă că nu pe baze creştine, care ne caracterizează şi ne 

unesc în mod fiinţial, ci ţinând cont de alte criterii, de suprafaţă, cum 

ar fi cel politic, economic ş. a. m. d. 

Trebuie să intrăm în Europa, unde suntem de fapt de la 

formarea noastră ca popor, precum şi prin daci şi romani, strămoşii 

noştri, care au locuit acest continent cu mult timp înaintea unor 

popoare migratoare care s-au stabilit în vestul Europei şi acum ne 

impun nouă criterii de aderare la Uniunea Europeană, însă să o facem 

cu fruntea sus, iar nu cu capul plecat sau chiar în genunchi, bătând 

umil la uşile capitonate ale marilor puteri Occidentale, pentru a fi 

acceptaţi şi noi în marea familie europeană. 

Dialog în noul context european înseamnă acceptarea noastră 

ca parteneri egali în drepturi şi îndatoriri cu toate celelalte state şi 

popoare din Europa unită, glasul poporului nostru trebuind să aibă 

rolul lui bine definit în simfonia europeană. 

Avem multe de oferit Europei şi lumii întregi. Este însă 

deosebit de important să ne câştigăm întâi încrederea în noi înşine, 

pentru a putea dobândi respectul celorlalţi. Să nu fim sfioşi, să ne 

afirmăm şi să ne promovăm cu tărie valorile. 

Bunul Dumnezeu să ne ajute. 
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Cuvânt la alegerea ca Arhiereu Vicar al Oradiei
533

 

Prea Fericite Părinte Patriarh, Înalt Prea 

Sfinţiile Voastre, Prea Sfinţiile Voastre, 

Omul a fost creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu 

Acesta şi a fi fericit. Neascultarea însă l-a îndepărtat pe om de 

Dumnezeu şi l-a făcut să piardă raiul, de aceea pentru a-l redobândi, 

omul are nevoie de ascultare.  

Mântuirea neamului omenesc se realizează numai în ascultare 

de Dumnezeu. 

Profeţii Vechiului Testament au stat în ascultare de Dumnezeu  

şi au pregătit poporul ales pentru venirea Mântuitorului. Mulţi dintre 

ei au plătit cu viaţa pentru aceasta. Din numeroasele exemple de 

prooroci care au ascultat de Dumnezeu, voi prezenta numai cazul 

proorocului Samuel, care atunci când Dumnezeu i-a cerut-o, şi-a 

predat fără împotrivire voia Acestuia, zicându-i lui Dumnezeu: 

„Grăieşte, Doamne, robul tău ascultă!” (I Regi 3,10) Ascultarea aici 

nu înseamnă simpla auzire, ci împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. 

În psalmi găsim un îndemn al lui Dumnezeu către Fecioara 

Maria, să stea în ascultare de Cel Prea Înalt: „Ascultă fiică şi vezi şi 

pleacă urechea ta” (Ps. 44,12). Sfânta Fecioară a ascultat de 

Dumnezeu, şi când i s-a vestit voia lui Dumnezeu, a zis îngerului: 

„Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1,38). 

Ascultarea de Dumnezeu Tatăl ne-a învăţat şi Fiul lui 

Dumnezeu, care s-a întrupat pentru mântuirea noastră, „s-a deşertat pe 

Sine, chip de rob luând, făcându-Se asememnea oamenilor, şi la 

înfăţişare aflându-Se ca un om, s-a smerit pe Sine, ascultător făcându-

Se până la moarte, şi încă moarte de cruce” (Filip. 2,7-8).  

Dacă Maica Domnului şi Însuşi Fiul lui Dumnezeu au făcut 

ascultare pentru mântuirea noastră, atunci şi noi suntem datori să 

ascultăm. De cine trebuie să facem ascultare, ne învaţă Însuşi 

Dumnezeu Tatăl, care pe Muntele Tabor le-a spus celor trei Apostoli 
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de pe munte, şi prin ei nouă, tuturor: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, 

întru Care am binevoit; pe Acesta să-L ascultaţi!” (Mat. 17,5). 

Cine împlineşte însă ascultarea în această lume căzută, unde 

fiecare doreşte să-şi împlinească voia sa şi să o impună de multe ori şi 

altora? 

Cel care trăieşte în ascultare este monahul. Prin ascultare, 

acesta dovedeşte că nu-şi împlineşte voia lui, ci voia Bisericii, el nu 

mai este al lui, ci al Bisericii. Prin feciorie, arată că nu-şi împlineşte 

nici o plăcere, ci prin viaţa lui curată,  el îi place lui Dumnezeu. 

Monahul nu mai este al lui, ci al lui Dumnezeu. Prin sărăcia materială 

de bunăvoie, denotă că el nu mai aparţine lumii materiale, pentru care 

este mort, ci lumii spirituale, în care trebuie să se îmbogăţească. El nu 

mai este al lumii acesteia, ci trebuie să devină înger în trup. 

Monahul este cel care reaşază viaţa omului în hotarele ei 

paradisiace. În rai omul trăia în ascultare de Dumnezeu, în feciorie şi 

nu poseda bogăţii materiale, pentru că nu avea nimic al lui, nici măcar 

haine pentru a-şi ascunde goliciunea. 

Cea mai înaltă ascultare la care poate ajunge monahul, este 

arhieria. Deşi aparent ierarhul este cel mai mare într-o eparhie, el este 

cel mai mic, pentru că este slujitorul tuturor, el stă la dispoziţia 

fiecăruia, după cum a spus Mântuitorul: „Care este mai mare între voi 

să fie slujitorul vostru” (Mat. 23,11). 

Arhieria este ascultare, la care se ajunge prin chemare de sus, 

pentru că „nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat 

de Dumnezeu, după cum şi Aaron” (Evrei 5,4). 

Sunt conştient de înălţimea chemării arhiereşti şi de greutăţile 

ei. Nu am fost chemat la Oradea pentru a duce o viaţă comodă, ci am 

fost solicitat la ascultare şi muncă în ogorul Domnului, pentru că 

„secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini” (Mat. 9,37). 

Îl rog pe Bunul Dumnezeu să mă întărească în slujirea la care 

m-a chemat. 

Ţin să mulţumesc Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi 

tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au fost de acord cu alegerea 

mea în funcţia de arhiereu vicar al Eparhiei Oradea. 



265 

 

 

Îi mulţumesc în mod deosebit Prea Sfinţitului Ioan Mihălţan, 

care mi-a acordat o mare încredere, solicitându-mă ca vicar al Eparhiei 

pe care o conduce. 

Sfântul Petroniu, al cărui nume îl port, a fost ucenic al 

Sfântului Apostol Ioan. Ca ucenic al Prea Sfinţitului Ioan, mă voi 

strădui să nu-i înşel niciodată încrederea sau aşteptările. Voi încerca 

din toate puterile să fiu de folos Bisericii şi voi căuta  să mă arăt un 

sprijin al Prea Sfinţitului Ioan. 

Acum este momentul promisiunilor, care va fi urmat însă de 

vremea faptelor. Îmi sunt vii în memorie cuvintele de la tunderea în 

monahism, care mi-au atras atenţia că voi da socoteală înaintea 

Dreptului Judecător nu după cum am făgăduit, ci după cum voi împlini 

cele ce am făgăduit. Promisiunile de la călugărie transpun în viaţă cele 

spuse în psalmi: „Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului” (Ps. 

75,11).  

Am fost chemat la o ascultare grea. Cu ajutorul Bunului 

Dumnezeu mă voi strădui să mă ridic la înălţimea chemării 

încredinţate mie. 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

AMIN 
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Cuvânt la hirotonirea întru Arhiereu
534

 

Înalt Prea Sfinţia Voastră, Prea Sfinţiile Voastre, distinse  

oficialităţi, Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi, fraţi creştini, 

„Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice 

îndeletnicire de sub cer. Vreme este să te naşti şi vreme să mori; vreme este 

să sădeşti şi vreme să culegi ceea ce ai sădit. Vreme este să plângi şi vreme 

să râzi; vreme este să jeleşti şi vreme să dănţuieşti” (Ecclesiast 3,1-4). 

Din vrerea Bunului şi Atotmilostivului Dumnezeu ne-am adunat 

astăzi în această catedrală la vreme de bucurie. 

Prea Sfinţitul Părinte Ioan al Oradiei a trudit mult singur ca episcop 

în ogorul Domnului şi văzând că „secerişul este mult, dar lucrătorii puţini” 

(Mat. 9,37), s-a gândit să-şi ia un ajutor, pentru că aşa cum a observat 

românul: „Unde-s doi, puterea creşte”. Iar Mântuitorul a spus: „Unde sunt 

doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Mat. 

18,20).  

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la dorinţa Prea Sfinţitului Ioan 

şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, am ajuns să 

fiu hirotonit episcop. 

Mântuitorul le-a spus Apostolilor Săi: „Nu voi M-aţi ales pe 

Mine, ci Eu v-am ales pe voi” (Ioan 15,16), iar Sfântul Apostol Pavel 

spune despre vocaţia sacerdotală: „Nimeni nu-şi ia singur cinstea aceasta, 

ci dacă este chemat de Dumnezeu, precum şi Aaron” (Evrei 5,4). După ce 

am fost propus ca arhiereu vicar la Oradea, mi-am spus: dacă este de la 

Dumnezeu, Sfântul Sinod va confirma alegerea făcută de Prea Sfinţitul 

Ioan, dacă nu este de la Dumnezeu, membrii Sfântului Sinod nu vor fi de 

acord cu alegerea mea. De vreme ce Sfântul Sinod a aprobat această 

alegere, cred cu tărie că această chemare este de la Dumnezeu şi mă voi 

strădui din toate puterile să mă ridic la înălţimea chemării lui Dumnezeu 

încredinţate mie. 

Pentru a se ajunge la treapta arhieriei, pe lângă vocaţia 

preoţească, este nevoie şi de chemarea monahală. Am chibzuit 
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îndelung înainte de a păşi pe drumul fără de întoarcere al călugăriei. 

Mă gândeam că Dumnezeu a zis: „Nu este bine să fie omul singur; să-i 

facem ajutor potrivit lui” (Fac. 2,18)”. În consecinţă, monahul duce 

aparent o viaţă anormală. Nu este însă aşa, monahul se jertfeşte pentru 

Dumnezeu, şi existenţa lui este o pregustare a vieţii viitoare, în care 

oamenii „nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii din 

ceruri” (Marcu 12,25). Călugărul este şi el om, dar tinde prin întreaga 

sa existenţă să se ridice mai presus de fire, să fie asemenea îngerilor 

sau înger în trup. 

Domnul Hristos vorbeşte despre o mare răsplată oferită 

călugărilor: „Adevărat grăiesc vouă: Nu este nici unul care a lăsat 

casă, sau femeie, sau fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru împărăţia lui 

Dumnezeu, şi să nu ia cu mult mai mult în vremea aceasta, iar în 

veacul ce va să vină, viaţă veşnică” (Luca 18,29-30). Mie mi-a oferit 

deja Bunul Dumnezeu răsplată pe pământ. Nu sunt nici pe departe 

vrednic de câte mi-a dat Dumnezeu în această viaţă. Dar mai 

important este că monahilor li se promite viaţa veşnică, iar 

promisiunea făcută de Dumnezeu este adevărată, pentru că „Domnul 

Dumnezeu este credincios, şi păzeşte legământul Său, până la al miilea 

neam, către cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui” (Deut. 7,9). 

Mulţumesc Bunului Dumnezeu că a rânduit să mă nasc într-o 

ţară ortodoxă şi la chemarea Lui am ajuns ierarh al Bisericii, urmaş 

al Sfinţilor Apostoli. Pe cât este de înaltă această chemare, pe atât de 

mari sunt şi responsabilităţile. Dacă m-a învrednicit să ajung aici, să-

L rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să mă întărească în slujirea 

încredinţată mie. 

Le mulţumesc părinţilor mei, aici de faţă, care m-au născut şi 

m-au crescut în frica lui Dumnezeu şi într-o permanentă legătură cu 

Biserica şi cu slujbele ei. 

Ţin să mulţumesc dascălilor mei din Tg-Mureş, unde am 

absolvit 10 clase, corpului profesoral de la Seminarul Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca, unde am fost elev, precum şi profesorilor de 

la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi Cluj-Napoca, unde 

mi-am făcut studiile universitare. 
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Doresc să îmi exprim mulţumirile mele Prea Fericitului Părinte 

Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Grecii, care 

cunoscându-mă personal, mi-a oferit o bursă de studii postuniversitare 

în Grecia, iar pe perioada studiilor mi-a fost un adevărat părinte. 

Le mulţumesc profesorilor de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Tesalonic, sub îndrumarea cărora mi-am alcătuit şi 

susţinut teza de doctorat în teologie. 

Mulţumesc tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, 

care au fost de acord cu alegerea mea în înalta funcţie de ierarh al 

Bisericii lui Hristos. 

Adresez cuvânt de mulţumire Înalt Prea Sfinţitului Părinte 

Arhiepiscop Andrei de Alba Iulia, care m-a hirotonit diacon şi preot şi 

care m-a tuns în monahism. Am avut multe de învăţat de la Înalt Prea 

Sfinţia Sa, pentru care îi sunt profund recunoscător. 

Îi mulţumesc în mod deosebit Prea Sfinţitului Părinte Ioan 

Mihălţan al Oradiei, care mi-a fost dascăl şi îndrumător iscusit în 

problemele duhovniceşti ale vieţii. Încrederea Prea Sfinţiei Sale de a 

mă propune şi lua arhiereu vicar al Eparhiei Oradiei m-a onorat şi m-a 

copleşit în acelaşi timp. Îi mulţumesc din inimă. 

Aduc mulţumirile mele Prea Sfinţiţilor Părinţi Episcopi 

prezenţi, care şi-au lăsat deoparte nenumăratele îndeletniciri, pentru a 

fi la Oradea, cu prilejul hirotoniei de astăzi. 

Mulţumesc membrilor permanenţei Eparhiei Oradiei, Prea 

Cucernicilor Părinţi Protopopi, tuturor clericilor, monahilor şi 

credincioşilor din Episcopia Oradiei, care mi-au arătat multă căldură şi 

dragoste de la venirea mea aici. 

Îmi exprim mulţumirea faţă de impresionantul sobor de preoţi 

şi diaconi care a slujit astăzi în „biserica cu lună” din Oradea. 

Întrucât sunt de faţă numeroase oficialităţi, precum şi oaspeţi 

din străinătate, doresc să le mulţumesc tuturor pentru prezenţă. 

Ţin să vă mulţumesc dumneavoastră tuturor, iubiţi credincioşi, 

care de aproape sau de departe v-aţi rupt din timpul atât de preţios 

astăzi, pentru a fi alături de noi la acest eveniment festiv. 
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Nu ne aflăm în campanie electorală, de aceea nu este vremea 

promisiunilor sau a angajamentelor. Suntem împreună şi este vremea 

faptelor, pe care cu ajutorul Bunului Dumnezeu suntem datori să ne 

străduim a le împlini. 

Sfântul Apostol Pavel a afirmat: „Nu avem aici cetate 

stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie” (Evrei 13,14). Să nu 

pregetăm deci să ne apropiem prin fapte de Dumnezeu, pentru că 

numai aşa vom moşteni raiul, unde „cele ce ochiul n-a văzut, urechea 

n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, acelea le-a pregătit 

Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (I Cor. 2,9). 

AMIN 
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Cuvânt la deschiderea anului universitar 2000-2001
535

 

Stimate domnule rector, distinse oficialităţi,  

domnilor decani, iubiţi dascăli ai Universităţii  

din Oradea, dragi studenţi şi iubiţi invitaţi, 

Vă adresăm salutul nostru de bun găsit în calitate de Arhiereu 

Vicar al Episcopiei Oradiei, ca unul care am primit harul arhieriei abia 

ieri, ceea ce ne face să fim numai cu o zi mai vechi decât studenţii 

anului I, care păşesc astăzi pentru prima dată porţile acestei 

Universităţi. Cu această ocazie vă urăm multe succese în noul an 

universitar, care se inaugurează astăzi. Acest an academic va fi 

neaşteptat de lung, durând peste o mie de ani, de vreme ce începe în 

mileniul II şi se va încheia abia în mileniul III, ceea ce face ca 

deschiderea de astăzi să fie una jubiliară. Cert este faptul că noi nu ne 

vom mai întâlni cu o situaţie identică sau cel puţin asemănătoare, 

neavând nici o şansă de a începe măcar un nou secol în afară de cel 

care va începe la 1 ianuarie 2001. 

Doresc să mă adresez în primul rând dascălilor universitari de 

faţă, pe umerii cărora apasă responsabilităţi uriaşe. 

Domnilor profesori şi doamnelor profesoare, dumneavoastră îi 

instruiţi pe cei mai buni tineri ai României, iar prin aceasta pregătiţi 

viitorul ţării. Să vă gândiţi însă la modul cel mai serios că rolul 

dumneavoastră nu este numai de a-i învăţa şi educa pe studenţi, dintre 

care mulţi plătesc taxe greu de achitat de familiile lor, ci trebuie să fiţi 

preocupaţi şi de posturile sau de locurile de muncă pe care le vor 

ocupa aceşti tineri după absolvirea studiilor. Facultăţile nu trebuie să 

scoată şomeri cu diplomă universitară. 

Din păcate pentru noi, România de astăzi a devenit o colonie 

voluntară a Europei Occidentale şi a Statelor Unite ale Americii, 

precum şi a altor ţări mai bogate din lume. 

Coloniştii europeni din trecut duceau în ţările lor tot ceea ce 

era mai de valoare în colonii. Astăzi tinerii noştri cei mai dotaţi din 
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punct de vedere intelectual, mândria ţării, bogăţia noastră nepreţuită şi 

cel mai mare potenţial al României, sunt atraşi spre Occident de o 

leafă mai mare decât la noi şi de un trai mai decent. 

În vechime am fost nevoiţi secole de-a rândul să le plătim turcilor tribut 

sau haraci. Pe lângă banii şi nenumăratele bunuri care plecau din Ţările Române 

spre Istambul, capitala Imperiului Otoman, cei mai sănătoşi şi frumoşi copii 

români erau trimişi Porţii Otomane pentru a fi crescuţi în legea islamică, unde 

erau transformaţi în supuşi credincioşi ai sultanului, devenind prin educaţie 

ostaşi de temut. Vremurile ne erau potrivnice şi ne forţau să facem aceasta. 

Astăzi nu ne sileşte nimeni să plecăm din propria noastră ţară şi să ne 

stabilim în străinătate, însă tinerii români îşi părăsesc de bună voie ţara 

pentru a emigra în Occident. Este tragic şi dureros ceea ce se întâmplă la noi. 

Doresc să pun în acest sens o întrebare retorică: Dacă toţi oamenii deştepţi şi 

instruiţi ar pleca din România, oare cine ar mai rămâne pe aceste meleaguri? 

Sper şi am speranţa fermă că acest scenariu nu se va realiza niciodată. 

Este dureroasă, dar adevărată vorba poetului român: „Munţii noştri 

aur poartă, noi cerşim din poartă-n poartă”. Japonia, de exemplu, este o ţară 

foarte săracă, dar cu un popor foarte bogat. La noi este invers, ţara este 

bogată, dar poporul este sărac. 

Cei mai pregătiţi oameni din lume sunt dascălii universitari. De la 

dumneavoastră se aşteaptă cele mai bune soluţii în problemele majore cu 

care se confruntă lumea modernă. Parlamentarii pot vota şi legi bune, dar 

cineva trebuie să le conceapă şi să le înainteze în parlament spre aprobare. 

Aceia trebuie să fiţi dumneavoastră. 

Parlamentarii noştri sunt prea ocupaţi să asculte servili ce le 

dictează Apusul Europei. Ei caută să dea libertate homosexualilor, nu 

să creeze locuri de muncă. Cu toţii vrem să intrăm în Europa, dar pe 

uşa din faţă. Politicienii noştri însă dovedesc că preferă dosul
536

. 

Este imperios necesar ca în România să se mobilizeze cadrele 

didactice universitare. Acestea nu trebuie să devină o forţă, ci să 

conştientizeze faptul că sunt o forţă uriaşă. Să ia destinele acestei ţări 
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minunate în mâinile lor cu simţ de răspundere şi să găsească soluţii la 

problemele care ne frământă. Responsabilităţi covârşitoare apasă pe 

umerii tuturor universitarilor. 

Doresc să mă adresez în continuare studenţilor. Iubiţi tineri, 

viitorul dumneavoastră începe acum. În funcţie de cum vă veţi 

comporta în anii studenţiei, de cum veţi înţelege să vă formaţi în 

această perioadă, vă veţi crea propriul viitor, pentru că aşa cum spune 

românul: „Cum îţi aşterni, aşa dormi” şi „Cine seamănă vânt, culege 

furtună”. Latinii aveau o vorbă înţeleaptă: „Nemo dat quod non 

habet”, adică „Nimeni nu dă ceea ce nu are”. Nu veţi putea oferi nimic 

altora, dacă nu veţi acumula dumneavoastră pe băncile Universităţii. 

Trebuie să fiţi foarte serioşi în procesul de instruire, pentru că va veni 

vremea în care noi vă vom preda ştafeta dumneavoastră. 

Învăţaţi din greşelile generaţiilor anterioare, pentru a nu le 

repeta. Aşa cum ne judecă astăzi pe noi lumea dacă greşim, mâine vă 

va arăta cu degetul pe dumneavoastră. 

Astăzi vă formaţi, pentru a ajunge în funcţii de conducere şi 

pentru a modela la rândul dumneavoastră pe alţii. Bunul Dumnezeu să 

vă ajute, să vă lumineze şi să vă dea putere pentru a fi studenţi buni. 

Dumnezeu cu siguranţă dă, dar avem şi noi rolul nostru, suntem datori 

să muncim, pentru că aşa cum zice românul: „Dumnezeu dă, dar nu îţi 

bagă în traistă”. Să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că rugăciunile 

noastre nu vor rămâne fără un răspuns. 

În acelaşi timp să nu uitaţi, iubiţi studenţi, că părinţii care v-au 

născut şi v-au crescut şi-au pus mari nădejdi în dumneavoastră 

trimiţându-vă pe băncile unei facultăţi şi ostenesc din greu pentru a vă 

oferi un viitor mai bun. Vă rog să nu-i dezamăgiţi. 

Doresc un viitor luminos Universităţii din Oradea, motiv 

pentru care închei cu urarea latinilor: „Vivat, crescat, floreat!”. 
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Cuvânt la absolvirea anului IV Teologie Pastorală
537

 

Dragi absolvenţi, trăiţi astăzi unul dintre cele mai înălţătoare şi 

emoţionante momente ale vieţii dumneavoastră. Este vorba despre cursul festiv, 

care înseamnă că anii de studenţie s-au încheiat. Cu bucurie sau cu melancolie, 

cu sentimentul împlinirii ori cu dorinţa continuării studiilor, una dintre cele mai 

importante etape din viaţa dumneavoastră se încheie odată pentru totdeauna. 

Întrucât ne aflăm într-o facultate de teologie, aş dori să vorbesc 

despre vocaţie sau despre chemarea de sus, care v-a mânat spre băncile 

acestei facultăţi. 

Nu mai este ca pe vremuri, când teologia pregătea doar slujitori ai 

sfântului altar. Astăzi există mai multe secţii, fiecare pregătind viitori 

specialişti într-o anumită ramură sau domeniu. Noi suntem creştini, deci 

membri ai Bisericii, trupul tainic al lui Hristos. Toţi suntem încadraţi în acest 

trup, şi avem fiecare rolul nostru bine definit şi foarte important, pentru ca 

întregul să meargă bine. 

Să fim conştienţi că fiecăruia dintre noi ni s-au dat daruri sau 

înclinaţii, pentru a fi o armonie a trupului lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel 

spune că: „Dumnezeu a dat pe unii Apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii păstori 

şi învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui 

Hristos” (Efes. 4,11-12). Aceste daruri de sus nu înseamnă că omul este 

predestinat să facă ceva anume în viaţă, ci sunt nişte predispoziţii, adică omul 

este înclinat, are aptitudini pentru un anumit fel de activitate şi aceea îi place. 

De exemplu despre preoţie, Sfânta Scriptură zice clar: „Nimeni nu-şi ia 

singur cinstea aceasta, dacă nu este chemat de Dumnezeu, precum şi Aaron” 

(Evrei 5,4). Chemarea lăuntrică este glasul lui Dumnezeu din om, este 

vocaţia acestuia. 

Să vedem ce spune Scriptura despre vocaţie. În Faptele 

Apostolilor se relatează că în Biserica din Antiohia erau mulţi 

„prooroci şi învăţători şi pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul 

Sfânt a zis: Osebiţi-mi pe Saul şi pe Barnaba, pentru lucrul la care i-

am chemat” (Fapte 13,1-2). În Epistola către Romani, Apostolul 
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neamurilor  spune despre sine că este: „Rob al lui Iisus Hristos, 

chemat de El Apostol, rânduit pentru vestirea Evangheliei lui 

Dumnezeu” (Rom.1,1). Acelaşi Apostol mărturiseşte în Epistola către 

Galateni de când este chemat de Dumnezeu la această slujire: 

„Dumnezeu m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin 

harul Său” (Gal. 1,15). Proorocul Ieremia ne descoperă şi el mai multe 

despre vocaţie, când spune: „Fost-a cuvântul Domnului către mine şi 

mi-a zis: Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi 

înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc 

pentru popoare” (Ieremia 1,4-5). Vocaţia însă nu este numai ceva de 

sus, pentru că Dumnezeu te cheamă, dar trebuie să şi răspunzi 

chemării Lui. Aceasta este conlucrarea omului cu Dumnezeu. Domnul 

te cheamă, dar tu trebuie să te oferi, eşti un instrument prin care 

lucrează Dumnezeu. Astfel El te cheamă la preoţie, dar pentru aceasta 

trebuie să te păstrezi curat, să te rogi, să împlineşti poruncile, să 

studiezi etc., altfel poţi deveni ca Iuda. El a fost chemat la apostolie, 

dar nu a conlucrat cu Dumnezeu şi a căzut din chemare. 

Pilda talanţilor este un exemplu foarte bun al darurilor primite 

de la Dumnezeu de către noi. Cel care primise cinci talanţi, a făcut alţi 

cinci cu ei, cel cu doi talanţi, a câştigat alţii doi, cel cu un talant, l-a 

îngropat, l-a făcut nelucrător. Şi acesta primise un dar, ca şi ceilalţi, 

dar nu l-a folosit. Când a venit stăpânul, primii doi au fost lăudaţi 

pentru efortul lor de a înmulţi talanţii. Cel cu un talant, i-a zis 

stăpânului: „Am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău” 

(Mat. 25,25). Stăpânul s-a supărat şi l-a pedepsit. Pentru că avusese 

încredere în el, îi dăduse ceva, dar acela a dispreţuit darul şi a înşelat 

încrederea stăpânului, nu conlucrase cu el. Era genul de om care 

aşteaptă totul de sus, el să nu facă nimic.  

Dumnezeu ne oferă, dar ne şi cere în schimb, de aceea ne-a înzestrat 

cu raţiune, voinţă şi sentiment, care sunt cele trei calităţi ale sufletului.  

Am convingerea că marea majoritate dintre dumneavoastră aţi 

simţit chemarea lui Dumnezeu, care v-a determinat să urmaţi teologia. 

Dacă însă există şi unii care nu au simţit această chemare, dar printr-

un concurs de împrejurări au ajuns să urmeze teologia şi să o termine, 

voi relata un caz tipic de vocaţie tardivă, care poate fi un exemplu 
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demn de urmat. Mai degrabă aş spune că cel pe care vi-l voi prezenta 

avea vocaţie, dar şi-a descoperit-o târziu, atunci când a fost momentul. 

Henric al II-lea al Angliei era un rege tânăr şi foarte petrecăreţ. 

Adesea era mustrat de arhiepiscopul de Canterbury pentru uşurătatea 

vieţii lui, fapt care îl durea enorm pe tânărul rege, care se simţea 

complexat în faţa respectabilului arhiepiscop cu viaţă curată. 

Fiind în vârstă, arhiepiscopul a murit. Henric al II-lea a răsuflat 

uşurat aflând această veste. Când a fost vorba să fie ales un succesor în 

scaunul de Canterbury, tânărul rege a chibzuit îndelung pe cine să 

impună, pentru a nu mai fi mustrat din cauza vieţii sale destrăbălate. 

Gândul i s-a oprit asupra unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi, 

care îl însoţea la mai toate petrecerile. Era vorba despre Becket. Henric 

era sigur că acesta nu-l va mustra niciodată pentru viaţa lui uşuratică, iar 

în plus el va putea conduce fără nici o grijă pe lângă stat şi Biserica 

Angliei, care era o forţă şi avea un cuvânt greu de spus în regat. 

Becket a fost impus cu mare dificultate ca arhiepiscop, fiindu-i 

prea bine cunoscută viaţa care nu cadra cu demnitatea de ierarh, mai ales 

cu cea de întâistătător al Bisericii Angliei. Regele s-a dovedit însă mai 

puternic decât ierarhii regatului său şi Becket a ajuns pe scaunul de 

arhiepiscop de Canterbury. 

După o vreme de la instalarea prietenului său Becket ca 

arhiepiscop, regele a început să se amestece în treburile bisericeşti, fiind 

convins că are tot dreptul să o facă, de vreme ce prietenul său Becket era 

acum întâistătătorul Bisericii Angliei. 

Arhiepiscopul Becket însă dându-şi seama că amestecul regelui în 

treburile interne ale Bisericii nu este de bun augur, nu a rămas pasiv, ci s-

a împotrivit acestuia. Cuprins de o furie oarbă, regele Henric a poruncit 

ca Becket să fie ucis, ceea ce s-a şi întâmplat.  

Becket îşi descoperise vocaţia sacerdotală, de aceea s-a opus 

regelui. Să fim conştienţi că vocaţia este un dar nestăpânit, pe care îl 

potolim numai atunci când împlinim misiunea la care am fost chemaţi. 

Fie că ne-am descoperit vocaţia din pruncie sau mai târziu, 

important este să nu rămânem pasivi la glasul lui Dumnezeu din noi, ci să 

răspundem chemării de sus, pentru că „mulţi sunt chemaţi, dar puţini 

aleşi” (Mat. 22,14). 
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Să ne ajute Bunul Dumnezeu tuturor celor care am fost 

chemaţi de Dumnezeu la slujirea Lui ca să putem spune asemenea 

Sfântului Apostol Pavel: „Nimic nu iau în seamă şi preţ nu pun pe 

viaţa mea, fără numai să-mi împlinesc călătoria şi slujba pe care am 

primit-o de la Domnul Iisus, aceea de a mărturisi Evanghelia harului 

lui Dumnezeu” (Fapte 20,24). 

Doresc să vă reamintesc, dragi absolvenţi, că părinţii care v-au 

născut şi v-au crescut au investit multă încredere în dumneavoastră şi 

au jertfit cât au putut până să vă vadă astăzi în această ipostază 

fericită. Să vă străduiţi din răsputeri să nu-i dezamăgiţi niciodată, 

arătându-le în acelaşi timp prin vorbe, dar mai ales prin fapte 

recunoştinţa bine meritată. 

Să vă aduceţi, iubiţi tineri, întotdeauna aminte cu drag de 

Părinţii Profesori, care au ostenit din greu pe parcursul celor patru ani 

de studii, încercând să vă înveţe tainele teologiei şi să vă insufle 

dragostea de Biserică şi de sfintele ei slujbe. 

Vă felicit pentru rezultatele obţinute în timpul anilor de 

facultate şi vă doresc să aveţi cât mai multe realizări în viaţă, acolo 

unde Bunul Dumnezeu va rândui fiecăruia dintre dumneavoastră să-I 

slujiţi, fie ca preoţi, profesori de religie, asistenţi sociali ori în altă 

calitate, ţinând cont de faptul că această viaţă este trecătoare, fiind 

doar anticamera veşniciei, urmând ca fiecare dintre noi să dea răspuns 

înaintea Dreptului Judecător pentru faptele vieţii sale şi în funcţie de 

acestea să primească răsplată veşnică. 

Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze şi să vă poarte 

întotdeauna de grijă pe cărările vieţii. 
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Cuvânt la Guruslău
538

 

Ne-am adunat astăzi la Guruslău pentru a evoca una dintre cele 

mai ilustre personalităţi ale istoriei poporului nostru, pe Mihai 

Viteazul, simbolul unităţii românilor, rememorând cu acest prilej 

victoria zdrobitoare a domnitorului român repurtată asupra trupelor 

conduse de principele Transilvaniei Sigismund Bathory, în urmă cu 

patru sute de ani, în 3 august 1601, chiar pe acest platou. Dacă ne 

gândim că voievodul poartă numele Arhanghelului Mihail, 

arhistrategul care a condus lupta îngerilor împotriva slujitorilor lui 

Satana după căderea acestora din demnitatea îngerească, pentru a 

menţine unitatea îngerilor lui Dumnezeu, ne dăm seama că nici un alt 

nume nu putea fi mai potrivit decât acesta pentru înfăptuitorul primei 

uniri a principatelor române. Voivodul Mihai şi-a câştigat renumele de 

„Viteazul” sau „Bravul”, datorat curajului şi dârzeniei care l-au 

caracterizat pe parcursul întregii sale vieţi. Mihai Viteazul a fost un 

bun conducător de oşti, un politician abil şi rămâne în memoria tuturor 

românilor ca un mare erou naţional. 

Astăzi nu vom prezenta anumite date biografice din viaţa 

domnitorului român, întrucât nu este cel mai potrivit loc pentru 

aceasta, iar timpul nu ne-o permite. Nu putem trece însă cu vederea 

faptul că Mihai Viteazul a fost un fiu devotat al Bisericii Ortodoxe şi 

de câte ori a avut ocazia şi-a dovedit credinţa prin ctitorirea unor 

mănăstiri sau biserici de mir, precum şi prin danii substanţiale făcute 

acestora. Demn de remarcat este faptul că în scurta perioadă de timp 

cât Mihai Viteazul a condus destinele Transilvaniei Biserica Ortodoxă 

din această provincie, care până atunci era numai tolerată, a primit 

aceleaşi drepturi ca şi cele patru religii recepte: romano catolicismul, 

luteranismul, calvinismul şi unitarianismul. De asemenea, domnitorul 

a fost ctitorul Mănăstirii Sfintei Treimi din Alba Iulia, care a devenit şi 

reşedinţa mitropolitului ortodox din Ardeal şi în acelaşi timp Mihai 
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Viteazul a ctitorit în Transilvania patru biserici: la Tg-Mureş, Ocna 

Sibiului, Luşărdea, în fostul judeţ Someş, precum şi biserica 

Mănăstirii de la Râmeţ, judeţul Alba. 

Dărnicia marelui domnitor român, izvorâtă din credinţa sa 

puternică în Dumnezeu, nu s-a limitat doar la Biserica Ortodoxă din Ţările 

Române, ci Mihai Viteazul a făcut danii şi Patriarhiei Ierusalimului, 

Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai, Egipt, precum şi mai multor 

mănăstiri din Muntele Athos, Grecia. Cel mai generos s-a arătat domnitorul 

român faţă de mănăstirea athonită Simonopetra, pe care în urma 

incendiului devastator din 1580 a refăcut-o aproape din temelii, fiind 

numărat printre ctitorii acestei mănăstiri. Tabloul lui se află şi astăzi la loc 

de cinste în sala de oaspeţi a mănăstirii pomenite
539

. 

Veacul al XVII-lea a debutat sub semnul unităţii românilor, 

prin unirea Ţării Româneşti cu Transilvania şi Moldova realizată de 

domnitorul Mihai Viteazul. Regretabil însă este faptul că s-a încheiat 

sub zodia nefastă a dezbinării confesionale a românilor din Ardeal, 

care ortodocşi fiind dintru început, au fost separaţi religios din pricina 

dorinţelor expansioniste ale imperialismului bisericesc apusean, sub 

toiagul divizator al papei de la Roma. 

Dacă în urmă cu trei sute de ani am demonstrat că suntem slabi 

ca popor şi am acceptat ca alţii să ne separe confesional în 

Transilvania, să avem de acum înainte ca model pe Mihai Viteazul şi 

unirea realizată de el, precum şi unirea Moldovei cu Ţara Românească 

din 1859 şi unirea Ardealului cu România din 1918, momente care au 

marcat dorinţa permanentă şi constantă a românilor din cele trei 

provincii locuite de ei de a fi uniţi din toate punctele de vedere. Să 

dovedim măcar în mileniul III maturitate şi înţelepciune, ceea ce ar 

demonstra înaintea lui Dumnezeu şi a lumii întregi, că poporul nostru 

îşi conduce conştient şi matur propriile destine, fără să bată umil la 

uşile capitonate ale marilor puteri contemporane, fără să îngenuncheze 

sau să-şi plece servil capul la dorinţele expansioniste ale unora, ori să 
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accepte să intre docil într-o anumită sferă de influenţă, riscând să-şi 

piardă propria identitate. 

Dacă unii doresc legitimaţii de maghiari la noi în ţară
540

, noi, 

care ne-am dovedit de atâtea ori în istorie calitatea de popor apărător 

al credinţei creştine şi chiar al continentului european în faţa invaziei 

păgâne şi barbare, să ne legitimăm în faţa lumii întregi şi a istoriei cu 

calitatea de români şi de creştini, să fim mândri de realizările 

poporului nostru inteligent şi înzestrat de Dumnezeu cu multe calităţi, 

prezent fără întrerupere pe aceste meleaguri, în ciuda vicisitudinilor şi 

a încercărilor istorice prin care am trecut. 

Mulţi ne desconsideră pentru faptul că suntem mai slab 

dezvoltaţi din punct de vedere economic decât popoarele apusene. Să 

fim conştienţi însă că tot ceea ce avem este obţinut prin munca 

noastră. Noi nu am avut niciodată colonii şi nu am asuprit pe nimeni, 

ci doar ne-am apărat pământul nostru de cei care l-au râvnit, deşi nu 

ne-a fost deloc uşor. Aş fi foarte curios să cunosc soarta imaginară a 

oricărui popor din Occident, care dacă ar fi trăit pe meleagurile 

noastre, în aceleaşi condiţii istorico-politice trăite de noi, ar fi ajuns 

măcar la nivelul economic şi cultural la care suntem noi, sau poate 

astăzi Turcia s-ar întinde până la Viena, ori chiar mai departe. 

Să fim mândri că suntem români şi să ne arătăm urmaşi 

vrednici şi demni ai domnitorilor noştri Ştefan cel Mare şi Sfânt, 

Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul şi alţii, care au fost buni 

creştini şi buni români în acelaşi timp. Să urmăm modelele noastre şi 

nu modele străine care nu ni se potrivesc, pentru că numai aşa ne vom 

îndeplini în istorie rolul nostru şi ne vom păstra identitatea primită în 

germene de la Dumnezeu şi şlefuită cu atâta trudă şi jertfă în decursul 

istoriei noastre zbuciumate.  

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
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 În vara anului 2001 Parlamentul Ungariei a votat legea acordării aşa 

numitei „legitimaţii de maghiar” pentru etnicii maghiari din afara graniţelor ţării. 



280 

 

 

Cuvânt la Ip
541

 

În Statele Unite ale Americii a avut loc recent o tragedie, pe 

care o cunoaştem cu toţii. Două avioane de pasageri deturnate de 

terorişti de pe rutele lor au lovit clădirile World Trade Center din 

centrul oraşului New York, alt aparat de zbor a căzut peste Pentagon, 

iar un al patrulea avion s-a prăbuşit în statul Pensylvania şi pe bună 

dreptate lumea întreagă s-a alarmat.  

A fost o revanşă sau o poliţă plătită Statelor Unite ale Americii 

de către o organizaţie teroristă, nemulţumită de politica externă a 

Statelor Unite. Întrucât de la războiul de secesiune dintre sudişti şi 

nordişti desfăşurat între anii 1861-1865 pe teritoriul Statelor Unite nu 

s-au purtat războaie, americanii nu au ştiut până acum ce înseamnă 

teama, sau mai bine zis groaza de a fi atacat. De data aceasta 

americanii au simţit însă din plin că gustul morţii este amar, că rănile 

dor cumplit, iar sângele vărsat este o mare pierdere. Deosebit de grav 

în acest atac terorist este faptul că oameni civili şi-au pierdut viaţa. O 

astfel de tragedie nu are voie să se întâmple. Nu există nici un fel de 

justificare a unui asemenea act criminal. 

La Ip însă, cu 61 de ani în urmă, nu au fost numai patru lovituri 

ucigaşe, ca şi cele patru avioane din Statele Unite ale Americii, ci 157 

de lovituri criminale ale călăilor maghiari, care nu aveau nici un motiv 

să omoare. Mobilul asasinatului în masă de la Ip nu a fost acela de a le 

fura românilor pământul, pentru că acesta le fusese dăruit maghiarilor 

de către Hitler, ci motivul a fost acela de a stârpi românii de pe 

pământul pe care Dumnezeu l-a dat lor, de a şterge orice urmă a 

existenţei lor pe aceste meleaguri şi pentru a mistifica ulterior istoria 

în chip neruşinat, aşa cum s-a mai întâmplat şi înainte, afirmându-se 

că nu românii şi înaintaşii lor au fost cei dintâi locuitori ai 

Transilvaniei, ci maghiarii. Românii nu făcuseră nici un rău nimănui, 

nu aveau nici o vină, decât aceea de a trăi în propria lor ţară, mult 

râvnită de alţii. 
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 Această cuvântare a fost rostită de autor în localitatea Ip din judeţul 

Sălaj în 14 septembrie 2001, la trei zile după atacurile teroriste care au avut loc în 

Statele Unite ale Americii. 
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În ziua de 30 august 1940, prin odiosul dictat de la Viena, 

poporul român a fost răstignit, a fost înălţat pe sfânta cruce a 

nedreptăţii istoriei. La numai două săptămâni, în noaptea de 13 spre 14 

septembrie 1940, soldaţii din pustă şi-au înfipt lancea ucigaşă în 

coasta poporului român, omorând în chip mişelesc şi barbar o parte 

din el, la Ip. Trupele horthyste au fost conduse de către maghiarii din 

sat la casele unde locuiau familii de români, pentru a le extermina. 

Printre cei 157 de români asasinaţi unul avea treisprezece ani, patru 

aveau doisprezece ani, doi aveau unsprezece ani, patru aveau nouă ani, 

trei aveau opt ani, trei aveau şapte ani, trei aveau şase ani, patru aveau 

cinci ani, patru aveau patru ani, trei aveau trei ani, unul avea doi ani, o 

fetiţă avea zece luni, iar un băiat avea doar şase luni. Barbaria şi 

sadismul ucigaşilor de la Ip s-a dovedit însă prin faptul că o fetiţă pe 

nume Hosu Lucica Steluţa, care avea doar trei săptămâni de când 

văzuse pentru prima dată lumina zilei, nu le-a trezit milă criminalilor, 

ba mai mult, aceştia au hotărât să nu o împuşte, pentru a nu strica un 

glonţ cu ea, ci au preferat să o spintece cu baioneta. După ce un soldat 

a străpuns-o cu baioneta, a ridicat-o deasupra capului şi le-a zis 

celorlalţi soldaţi: „Uitaţi-vă cum râde în baionetă!”. Pentru cine 

reprezentau aceşti treizeci şi şase de copii o ameninţare? Cu siguranţă 

pentru nimeni. Din această cauză cei care au supravieţuit măcelului 

din această localitate, şi noi, cei de astăzi, suntem datori să cinstim 

memoria celor asasinaţi la Ip. Să nu ne fie jenă să mărturisim lumii 

întregi faptele petrecute aici. Chiar din contră, să ne fie frică să se mai 

repete ceea ce s-a întâmplat aici şi tocmai pentru a evita astfel de 

masacre sângeroase, să facem cunoscut întregii lumi ce s-a petrecut pe 

aceste locuri, aşa cum fac evreii cu victimele holocaustului şi aşa cum 

face orice popor demn cu martirii săi. 

Poporul român este creştin de 2000 de ani, fiindu-i vestită 

Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu de către Sfântul Andrei, cel 

dintâi Apostol al Domnului Hristos, pe când poporul maghiar este 

creştin numai de 1000 de ani. De asemenea, alta este să te botezi la 

maturitate, iar nu în pruncie. Noi ne-am născut ca popor creştin, 

calitatea de creştin ne este caracteristică de la naştere, deci ne-am 

format în acest duh, nu am primit creştinismul ca pe ceva din exterior, 
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la maturitate, ca un adaos. Aşa se explică firea conciliantă a 

românului, pe care din nefericire unii o socotesc drept o slăbiciune şi o 

exploatează în consecinţă. 

Dacă Dumnezeu a aşezat lângă noi şi printre noi poporul 

maghiar, noi avem datoria de a-l accepta şi de a convieţui paşnic, însă 

nu ne este îngăduit să-i lăsăm pe maghiari sau pe oricine altcineva să 

ne omoare. Nu mai suntem în Vechiul Testament să plătim ochi pentru 

ochi şi dinte pentru dinte, noi ne călăuzim după învăţăturile Noului 

Testament şi trebuie să ne manifestăm cu iubire faţă aproapele şi chiar 

faţă de vrăjmaşii noştri, însă nu putem să ne lăsăm ucişi, pentru că de 

vreme ce existăm, Dumnezeu cu siguranţă are un plan cu noi. 

Să nu uităm niciodată că jertfa cea unică a Fiului lui 

Dumnezeu este mântuitoare pentru întregul neam omenesc, de aceea 

nu mai sunt necesare alte sacrificii omeneşti pentru a ne mântui, căci 

aşa cum a afirmat Sfântul Apostol Pavel: „Jertfa trupului lui Iisus 

Hristos s-a săvârşit o dată pentru totdeauna” (Evrei 10,10). 

Americanii caută acum teroriştii care le-au atacat ţara şi le-au 

îndoliat poporul, pentru a-i pedepsi. Noi ştim prea bine cine i-a ucis pe 

românii de la Ip, precum şi din alte locuri din Transilvania în decursul 

istoriei şi nu vrem răzbunare, însă avem datoria de a veghea şi de a fi 

mereu treji, pentru a nu îngădui ca să se întâmple un nou Ip, Treznea 

sau Moisei. Să ne păzim de aşa ceva. 

Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca jertfa de pe cruce a Fiului Său 

să nu ne fie zadarnică, şi să ne străduim prin iertare şi alte fapte bune 

să ne apropiem de împărăţia cerurilor, pentru că altă cale de acces spre 

aceasta nu avem. 

AMIN 
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Moment aniversar la Oradea: 200 de ani  

de la naşterea lui Emanuil Gojdu
542

 

Familia Gojdu era originară din Moscopole, Grecia, de unde a 

emigrat în Polonia, pentru ca în cele din urmă să se stabilească la 

Oradea, unde la 21 februarie 1802 a văzut pentru prima dată lumina 

zilei pruncul Emanuil. Numele de Emanuil a fost unul foarte inspirat, 

însemnând în limba ebraică: „Cu noi este Dumnezeu”. În întreaga lui 

viaţă, Gojdu a fost un apropiat de Dumnezeu. A îmbinat cum numai el 

a ştiut iubirea de Dumnezeu cu iubirea de neam, patrie şi limbă, ceea 

ce l-au şi făcut să afirme: „Ca fiu credincios al Bisericii mele, îl laud 

pe Dumnezeu că m-a creat român”.  

După absolvirea cursurilor Academiei de Drept se stabileşte la 

Budapesta. În urma practicii obligatorii pe lângă un avocat, îşi 

deschide un birou propriu, care devine foarte căutat. Pledoariile şi 

rechizitoriile lui sunt publicate drept model în revistele de specialitate 

din Ungaria şi străinătate. De cea mai mare apreciere s-a bucurat 

rechizitoriul împotriva asasinului lui Petru Mocsony.  

Emanuil Gojdu a fost un om plin de iniţiative şi curaj. A ieşit 

din inerţia vremii, fiind vrednic de pomenire pentru toţi maghiarii, căci 

în anul 1827 a fost cel dintâi cetăţean al Ungariei care a întrebuinţat 

limba maghiară în administraţie, în detrimentul celei latine, aflate în 

uz atunci în această ţară, prezentând la tribunal o petiţie scrisă în 

ungureşte. 

În 21 mai 1848 în casa lui Emanuil Gojdu a avut loc o 

consfătuire, la care au participat mai multe personalităţi româneşti, 

printre care şi Nicolae Jiga. Aici s-a hotărât ca în 25 iunie acelaşi an să 

aibă loc la Timişoara o adunare, la care să participe câte un 

reprezentant din fiecare comitat din Ardeal, pentru a discuta 

problemele românilor din Transilvania. Tot aici s-a hotărât că este 

bine ca românii ardeleni să aibă un ierarh din neamul lor, căci în 
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 Această comunicare a fost susţinută de autor în data de 21 februarie 

2002, la Teatrul de Stat din Oradea, în cadrul simpozionului dedicat marelui mecenat 

român Emanuil Gojdu. 
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vremea aceea Biserica Ortodoxă din Transilvania aparţinea canonic de 

Mitropolia sârbă de la Carloviţ. 

În 1861 Gojdu a fost numit prefect al judeţului Caraş. Ca semn 

de preţuire, tinerimea română din Pesta i-a făcut cu această ocazie, în 

8 ianuarie 1861, o caldă manifestaţie de simpatie. În drum spre Lugoj, 

a fost ovaţionat în seara zilei de 18 ianuarie 1861 în gara din 

Timişoara, de unde a fost condus în oraş cu făclii şi călăreţi. 

Gojdu a fost un mare apărător al drepturilor românilor, precum 

şi ale celorlalte minorităţi din Ungaria. Întrucât el pretindea toleranţă, 

nu putea să fie intolerant. În acest spirit, la congregaţia din Lugoj din 

19 februarie 1861, a afirmat: „Cumpăna dreptăţii politice şi sociale 

trebuie să stea în echilibru pentru toate popoarele din Ungaria. Patria 

este moşia tuturor, nici o naţionalitate nu poate revendica dreptul 

întâiului născut în dauna celorlalte popoare. Naţionalităţile sunt 

entităţi etnice coordonate, fără supremaţia uneia şi subordonarea 

celorlalte”. 

În acelaşi spirit tolerant şi realist, Gojdu a cooptat maghiari şi 

germani în reprezentanţa judeţului Caraş, din a cărui populaţie 99% 

era alcătuită din români. Gojdu a cerut ca reprezentanţa judeţului să fie 

formată din 250 de membri români şi 150 de membri aparţinând altor 

naţionalităţi. Întrucât în întreg comitatul nu existau 250 de români 

capabili să ocupe locurile din reprezentanţa judeţului, Gojdu a scris 

unor tineri români din alte comitate, pe care îi cunoştea, invitându-i să 

ceară posturi de funcţionari în judeţul Caraş.  

Pentru faptul că Emanuil Gojdu a acceptat şi alte naţionalităţi 

în reprezentanţa judeţului Caraş, unii lugojeni nu au avut deplină 

încredere în sentimentele sale româneşti. Ajungând la urechile lui 

Gojdu acest zvon, marele român a afirmat în data de 31 ianuarie 1861, 

în sala prefecturii judeţului Caraş, memorabilele cuvinte: „Dacă aş şti 

că numai un strop din sângele meu nu ar fi curat românesc, mi-aş tăia 

vena cu sabia, ca să-l scot din trupul meu”.  

Ca prefect al Caraşului a numit funcţionari români în 

conducerea judeţului, a introdus limba română în administraţie, a 

întemeiat un fond pentru înfiinţarea unui liceu românesc şi a militat 

pentru românizarea liceului de stat din Lugoj. 
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În 1866 a fost ales deputat de Tinca. În campania electorală 

fiind aclamat de susţinătorii săi, Gojdu a afirmat: „Voi strigaţi să 

trăiască Gojdu. Eu răspund: Gojdu numai până atunci să trăiască, până 

când va trăi pentru voi, pentru poporul român”. 

 La împlinirea vârstei de 60 de ani, la banchetul oferit în cinstea 

lui, Gojdu a afirmat: „Iubirea ce am către naţiunea mea, neîncetat mă 

îmboldeşte a stărui în faptă, ca încă şi după moarte să erump de sub 

gliile mormântului, spre a putea fi în sânul naţiunii mele”. 

Ca om inteligent, cu simţ practic şi politic, Emanuil Gojdu a 

înţeles că numai prin progresul material al unui popor se poate asigura 

şi progresul cultural al acestuia. În consecinţă, s-a luptat din răsputeri 

şi a reuşit să facă o avere considerabilă, pe care a lăsat-o moştenire 

celor de un neam cu el, prin fundaţia care-i poartă numele. Averea lui 

Gojdu urma să fie administrată de o reprezentanţă numită „Adepţi 

zeloşi ai religiei ortodoxe”, al cărei preşedinte trebuia să fie 

mitropolitul de la Sibiu. Tot la iniţiativa marelui mecenat, sigiliul şi 

inscripţia reprezentanţei erau: „Lăsaţi pruncii să vină la Mine! 

Fundaţia Gojdu 1870”. 

Prin testament, Gojdu a lăsat ca o treime din venitul fundaţiei 

înfiinţate de el, şi care îi poartă numele, să fie acordat sub formă de 

burse de studii tinerilor români ortodocşi din Ungaria şi Transilvania, 

lipsiţi de posibilităţi financiare.  

În acelaţi testament, Gojdu a dispus ca o altă mare sumă de 

bani să fie alocată pentru sprijinirea iniţiativelor româneşti, pentru 

ridicarea nivelului de trai al românilor ortodocşi şi pentru întărirea 

Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria şi Transilvania.  

Gojdu a făcut aceasta în dorinţa de a contracara politica de 

deznaţionalizare şi maghiarizare a românilor, susţinută cu perseverenţă 

de Budapesta şi într-o oarecare măsură a reuşit. Prin bursele de studiu 

ale fundaţiei Gojdu, mulţi români fără posibilităţi au urmat şcoli înalte, 

formându-se o pleiadă de intelectuali români ardeleni, care au rezistat 

formidabilelor presiuni de deznaţionalizare practicată de Ungaria. Prin 

aceşti intelectuali s-a răspândit cultura la sate, ajutând opera şcolilor 

româneşti şi a ASTREI de a menţine trează conştiinţa naţională a 

românilor în toate colţurile Transilvaniei. 
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Pentru atitudinea sa constantă de mare apărător al românilor 

din Ungaria şi Transilvania, pentru iniţiativa de emancipare a 

românilor ortodocşi din Ardeal de sub jurisdicţia Mitropoliei sârbeşti 

de Carloviţ, precum şi pentru fundaţia pe care a întemeiat-o, Ioan 

Cavaler de Puşcariu l-a numit pe bună dreptate pe Emanuil Gojdu 

„Cel mai bun român”.  

Lupta neîncetată a lui Gojdu pentru păstrarea identităţii 

naţionale a poporului român în condiţii deosebit de grele, îl înscriu în 

cartea de aur a poporului român, încât marele mecenat a meritat cu 

prisosinţă ca la Oradea, locul său de naştere, să existe un colegiu 

naţional care să-i poarte numele. De asemenea, marea dragoste şi 

fidelitate a lui Emanuil Gojdu faţă de credinţa ortodoxă străbună 

justifică pe deplin o clasă cu profil teologic în acest colegiu naţional, 

care în perioada interbelică era liceu confesional ortodox. S-au şi făcut 

demersurile necesare în acest sens la Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Bihor, de unde am primit răspuns pozitiv. În aceeaşi problemă am 

solicitat acordul Patriarhiei Române, pe care urmează să îl primim cât 

de curând, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor urmează să 

înainteze actele Ministerului, de unde sperăm să primim un răspuns 

favorabil în cel mai scurt timp. 

Veşnică să-i fie amintirea lui Emanuil Gojdu, încât tot mai 

mulţi români să-i cunoască faptele şi să-i urmeze pilda. 
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