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Prin Euharistie şi Filocalie 
către o viaţă plină de sens şi bucurie 

† Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei 

Omul zilelor noastre este din ce în ce mai profund hăituit de fanto-
ma golului lăuntric, a disperării [i tristeţii, a plictiselii în mod deosebit.  

În faţa unei astfel de situaţii care define[te tot mai mult [i tot mai 
numero[i oameni, Biserica Îl mărturise[te pe Hristos – „Calea, Adevărul 
[i Viaţa” – Singurul aducător de sens, lumină [i bucurie.  

Hristos este mărturisit lumii spre cunoa[tere prin trăire, în realitatea 
euharistică [i filocalică a prezenţei Sale. Împărtă[irea cu Trupul [i Sângele 
Domnului, pe de o parte, [i harul dobândirii frumuseţii dumnezeie[ti 
prin starea de pocăinţă [i bucurie, pe de altă parte, oferă înfometatului 
de sens [i însetatului de bucurie al zilelor noastre pâinea cea spre fiinţă 
[i apa cea vie.  

Îmbinarea armonioasă între viaţa axată pe Euharistie [i dobândirea 
stării de lini[te lăuntrică prin rugăciunea din fiecare moment al vieţii 
deschide omului calea spre plinătate, autenticitate [i bucurie. Cele două 
aripi care-l ajută pe om să străbată văzduhul acestei vie]i [i pătrunderea 
în ve[nicie sunt Euharistia [i „starea de prezen]ă ca o continuă ]â[nire 
către Dumnezeu”1, cum mărturisea Părintele Arsenie Papacioc. Împăr-
tă[irea cu Sfintele Taine, prin care se realizează „un schimb de vie]i între 
om [i Dumnezeu”2, [i „totala afundare în Dumnezeu”3 prin rugăciune în 
răstimpul dintre două Liturghii creează ambian]a adecvată unei exis-
ten]e pline de Dumnezeu [i de crea]ia Sa.  

Mărturisirea Părintelui Miron Mihăilescu, un preot de parohie de 
lângă Sibiu, arată posibilitatea descoperirii drumului care duce spre 
vie]uirea întru adevăr, fără teama de a gre[i: „Între o împărtă[anie [i 
următoarea, hrana noastră este chemarea «Doamne», venită din adânc, 

                                                            
1 Ne vorbeşte Părintele Arsenie, vol. 2, text îngrijit de Pr. Ioanichie Bălan, Ed. Mănăsti-

rea Sihăstria, 2010, p. 37. 
2 Arhim. Zaharia Zaharou, Lărgiţi şi voi inimile voastre, trad. M. Mariam Vicol, Ed. Re-

întregirea, 2009, p. 139. 
3 Arhim. Sofronie Saharov, Naşterea întru Împărăţia cea neclătită, trad. din limba rusă 

de Ierom. Rafail Noica, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003, p. 21. 
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rostită neîncetat nu prin cuvinte, ci ca o stare permanentă a inimii ce-L 
recunoa[te uimită pe Dumnezeu, [i numai pe El, în toate. Acest «Doamne» 
este un fel de cântare continuă a inimii, de admiraţie [i mulţumire, în-
credinţarea că El e ve[nic cu noi”4. Părintele Miron vorbe[te despre „ru-
găciunea inimii, suspinul continuu al inimii”, care umplu via]a omului 
între împărtă[irea cu Hristos euharistic care a avut loc [i cea care urmează 
să vină: „Canonul, cuprinzând rugăciunile dinainte [i după Sfânta Îm-
părtă[anie, e o stare de fapt a inimii omului în faţa lui Dumnezeu, clipă 
de clipă, nu numai când ne împărtă[im. Aici cel mai important rol îl are 
rugăciunea inimii, suspinul continuu al inimii care se dore[te a fi umplută 
cu Hristos, nesuferind să bată singură, în gol. Starea de canon e starea de 
fiecare clipă. În fiecare clipă, de dimineaţa până seara, am în vedere că 
sunt împărtă[it [i, de cu seară, îmi vine râvna să repet împărtă[irea [i 
mâine, ca să pot trăi [i mâine. Deja, seara, mă preocupă grija ca mâine să 
nu rămân neîmpărtă[it. De dimineaţă până seara am tot mulţumit lui 
Dumnezeu, iar seara mă pregătesc pentru o nouă împărtă[ire. Asta e o 
stare de spirit care trebuie să fie continuă.”5 

Dacă aceasta este percep]ia unui preot, cu familie [i enoria[i trăitori 
în tumultul vie]ii de cetate, cu atât mai mult vie]uitorii pustiei au fost 
pătrun[i de acest adevăr. Sfin]ii Calist [i Ignatie Xanthopol, vorbind 
despre „împărtă[irea [i cuminecarea continuă”, mărturisesc despre „mă-
rirea bunătă]ilor” duhovnice[ti care izvorăsc din Dumnezeiasca Litur-
ghie: „Nimic nu ne ajută [i nu contribuie a[a de mult la cură]irea sufletului 
[i la luminarea min]ii, [i la sfin]irea trupului, [i la prefacerea amândurora 
spre o stare mai dumnezeiască [i la nemurire, ba [i la biruirea patimilor 
[i a demonilor sau, mai potrivit spus, la unirea cu Dumnezeu cea mai 
presus de fire, ca împărtă[irea [i cuminecarea continuă, cu inimă [i 
sim]ire curată, pe cât e cu putin]ă omului, cu preacuratele [i nemuritoa-
rele [i de via]ă făcătoarele Taine, cu însu[i cinstitul Trup [i Sânge al 
Domnului [i Dumnezeului, [i Mântuitorului nostru Iisus”6.  

Părintele Dumitru Stăniloae, sub egida căruia se desfă[oară această 
întâlnire, pornind de la mărturisirea Sfinţilor Calist [i Ignatie din Filocalie, 
spune că: „Nu numai prin iubire ca simţire se susţine comuniunea în 
Biserică, oricât ar accentua unii aceasta, ci [i printr-o putere obiectivă, 
ontologică, dumnezeiască, ce ne vine prin Trupul lui Hristos”7.  
                                                            

4 Părintele Miron Mihăilescu, Vorbeşte Dumnezeu, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005, p. 232. 
5 Iubind ca Dumnezeu. Liturghii după Liturghii cu Părintele Miron Mihăilescu, Ed. Chris-

tiana, Bucureşti, 2004, pp. 259-260. 
6 Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, 

lumina şi desăvârşi, vol. VIII, traducere, introduceri şi note de Dumitru Stăniloae, Ed. Hu-
manitas, Bucureşti, p. 190. 

7 Ibidem, notă la p. 192. 
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 Euharistia [i iubirea de frumosul dumnezeiesc, manifestate în nenu-
mărate ipostaze, sus]in via]a omului întru adâncime, înăl]ime [i cuprindere. 
Una fără cealaltă sunt de neconceput în via]a căutătorului de Hristos. 
Prezen]a lor în via]a omului, adâncirea în ele, receptivitatea pentru a fi 
pătruns de ele, dorul după acestea oferă răspunsul, arată calea, deschid 
perspectiva autenticită]ii existenţei aici ca pregustare a ve[niciei de dincolo.  
 

 



Cuvânt înainte 

Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din cadrul 
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i a organizat [i în acest an, 
2014, tradi]ionalul simpozion interna]ional pe subiecte de mare interes 
teologic.  

Având în vedere, pe de o parte, tema omagial\ rânduit\ de Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „Euharistia”, iar pe de alt\ parte 
împlinirea a 220 de ani de la mutarea la via]a ve[nic\ a Cuviosului Paisie 
Velicicovschi, dezbaterile simpozionului Facult\]ii noastre a cuprins am-
bele subiecte. Astfel tema simpozionului din anul mântuirii 2014 a fost 
„Comuniune euharistic\ [i tr\ire filocalic\”.  

Cele dou\ teme, de[i diferite, au o strâns\ leg\tur\, întrucât lectura 
[i tr\irea scrierilor filocalice conduc, întâi de toate, spre Sfânta Euharis-
tie, spre comuniunea cu Hristos [i a oamenilor între ei. Mai mult chiar, 
citirea operelor Sfin]ilor P\rin]i ajut\ la o mai bun\ în]elegere a impor-
tan]ei [i folosului Sfintei Împ\rt\[anii, dar [i la cre[terea dorului dup\ 
Împ\rt\[irea cu Hristos euharistic. 

Scopul principal al acestui simpozion, ca de altfel [i al celor de pân\ 
acum, a fost acela ca temele dezb\tute în cadrul lucr\rilor simpozionu-
lui, în urma referatelor sus]inute [i discu]iilor purtate, s\ primeasc\, pe 
cât posibil, un nou impuls pentru gândirea teologic\, precum [i un duh 
nou pentru via]a cre[tin\.  

Ad\ug\m [i faptul c\ simpozionul din acest an, ca [i cel de anul tre-
cut, precum [i cele ce vor urma cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost pus sub 
egida „Dumitru St\niloae”, acum având loc cea de-a doua edi]ie.  

Organizat în colaborare cu Centrul de Cercetare (în Teologie) „Filaret 
Scriban” al Facult\]ii, cu Centrul eparhial Ia[i, lucr\rile simpozionului s-au 
desf\[urat, cu binecuvântarea Înaltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, 
la Ia[i, în zilele de 15-17 mai.  

Manifestarea a fost deschis\ în mod oficial în Aula „Mihai Eminescu” 
a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i de c\tre subsemnatul. În 
cuvântul rostit cu acest prilej, am eviden]iat importan]a subiectelor pro-
puse spre dezbatere, precum [i n\dejdea în roadele (teoretice [i practice) 
acestuia pentru gândirea [i tr\irea cre[tin\.  
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Lucr\rile simpozionului au fost binecuvântate de prezen]a [i cuvântul 
Înaltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan intitulat: „Prin Euharistie 
[i Filocalie c\tre o via]\ plin\ de sens [i bucurie”.  

În interven]ia sa, P\rintele Mitropolit a ar\tat c\ într-o lume în care 
omul „este din ce în ce mai profund h\ituit de fantoma golului l\untric, a 
disper\rii [i triste]ii, a plictiselii în mod deosebit, Biserica Îl m\rturise[te pe 
Hristos – «Calea, Adev\rul [i Via]a» – Singurul aduc\tor de sens, lumin\ 
[i bucurie”. Mai departe P\rintele Mitropolit sus]ine c\ tocmai Sfânta 
Împ\rt\[anie [i Filocalia sunt adev\ratele remedii pentru curmarea dra-
mei omului postmodern: „împ\rt\[irea cu Trupul [i Sângele Domnului, 
pe de o parte, [i harul dobândirii frumuse]ii dumnezeie[ti prin starea de 
poc\in]\ [i bucurie, pe de alt\ parte, ofer\ înfometatului de sens [i înse-
tatului de bucurie al zilelor noastre pâinea cea spre fiin]\ [i apa cea vie”. 
Citând mari duhovnici mai noi (arhim. Arsenie Papacioc, arhim. Zaharia 
Zaharou, arhim. Sofronie Saharov, pr. Miron Mih\ilescu, precum [i pe 
marele teolog Dumitru St\niloae) sau p\rin]i filocalici (Calist [i Ignatie 
Xanthopol), Arhip\storul Moldovei concluzioneaz\ c\ „Euharistia [i 
iubirea de frumosul dumnezeiesc, manifestate în nenum\rate ipostaze, 
sus]in via]a omului întru adâncime, în\l]ime [i cuprindere. Una f\r\ 
cealalt\ sunt de neconceput în via]a c\ut\torului de Hristos”. 

La deschiderea acestui eveniment academic a mai participat, cu un me-
saj, [i delegatul Domnului Rector al Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”, 
Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel Iancu, prorectorul responsabil cu Progra-
mele de Master [i de Doctorat din cadrul celei mai vechi universit\]i 
moderne din România.  

Dup\ alocu]iunile oficiale, corul b\rb\tesc „Mitropolit Iosif Naniescu” 
al Facult\]ii de Teologie a sus]inut prima partea a Concertului „L\uda]i 
pe Domnul”, ajuns deja la edi]ia a VI-a, piesele interpretate fiind de factur\ 
religioas\. 

A urmat, apoi, conferin]a sus]inut\ de c\tre Preacucernicul P\rinte 
Viorel Ioni]\, Profesor asociat al Facult\]ii de Teologie „Justinian Patri-
arhul” din Bucure[ti, Consilier Patriarhal onorific, care a deschis astfel 
[irul referatelor din cadrul simpozionului. Conferin]a prezentat\ de 
P\rintele Profesor Viorel Ioni]\ s-a intitulat „Contribu]ii ortodoxe cu privire 
la Taina Sfintei Euharistii în context intercre[tin pe plan mondial”. În 
continuare, corul facult\]ii a sus]inut cea de-a doua parte a concertului, 
aceasta având un con]inut patriotic-popular.  

Lucr\rile simpozionului au continuat în zilele urm\toare, 16 [i 17 
mai, în Sala „Studium” a Facult\]ii de Teologie „Dumitru St\niloae”. 
O (prim\) urmare concret\ a acestui simpozion o constituie apari]ia 



Comuniune euharistic\ [i tr\ire filocalic\ 14

volumului de fa]\, el având titlul manifest\rii academice: „Comuniune 
euharistic\ [i tr\ire filocalic\”.  

Volumul, structurat în trei sec]iuni, cuprinzând cea mai mare parte 
dintre contribu]iile participan]ilor la acest eveniment academic, n\d\jduim 
s\ reprezinte o modest\ contribu]ie la cercetarea teologic\ româneasc\. 

Prima sec]iune, In memoriam Dumitru St\niloae, con]ine o scurt\ [i 
semnificativ\ evocare a P\rintelui Dumitru St\niloae semnat\ de Înaltprea-
sfin]itul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului [i Clujului [i Mitropo-
litul Clujului, Maramure[ului [i S\lajului. Intitulat\ „Bucura]i-v\ c\ sun-
te]i întru adev\r”, evocarea „sentimental\”, cum o calific\ autorul, îl 
prezint\ pe P\rintele St\niloae ca având „chip blajin [i luminat” care 
aminte[te de „icoanele isiha[tilor bizantini”. P\rintele Mitropolit face 
trimitere la întâia întâlnire cu P\rintele Dumitru St\niloae, prin anii `70, 
timp în care era „student laic în Bucure[ti”. Fiind „fascinat” de teologie, 
un student teolog l-a invitat s\-l „asculte” pe P\rintele St\niloae. Prima im-
presie despre marele profesor a fost aceea c\ avea un chip „lini[tit [i blând” 
[i c\ „vorbea moderat”, „din suflet [i cu convingere”. L-a „uimit”, de 
asemenea, apropierea pe care o avea „nu numai de somit\]ile teologice, ci 
[i de credincio[ii simpli [i cu mult\ evlavie”. Mai târziu, evoc\ P\rintele 
Mitropolit, ajungând student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu [i 
auzind c\ vine P\rintele St\niloae, l-a înconjurat „cu mult drag”, rugân-
du-l s\ adreseze câteva cuvinte studen]ilor, în capel\. De[i nu le-a spus 
multe, P\rintele Mitropolit a re]inut apoftegma cu care a încheiat cuvântul: 
„Bucura]i-v\ c\ sunte]i întru adev\r”! Ulterior, devenind preot în Turda, 
autorul l-a vizitat de mai multe ori „la c\su]a lui de pe strada Cernica” unde 
tr\ia cu „prezbitera Maria, care se comporta ca o m\icu]\”. În vremea 
aceea lucra la al zecelea volum din Filocalie, fiind preocupat de „modul 
în care abordarea teologic\ poate deveni duhovniceasc\”. Ultima „întâl-
nire” a avut loc în 1993, la catafalcul lui, chipul P\rintelui St\niloae fiind 
„senin, ca un sfânt”. În continuarea evoc\rii sale, P\rintele Mitropolit îl 
prezint\ pe P\rintele Dumitru St\niloae ca „m\rturisitor”, întrucât a 
petrecut cinci ani în închisorile comuniste pentru motivul c\ „a participat la 
activit\]ile mi[c\rii Rugul Aprins”. Autorul afirm\, în finalul evoc\rii, c\ 
„activitatea du[m\noas\” era de fapt „o preocupare duhovniceasc\ de 
cea mai înalt\ ]inut\, iar colaborarea la Gândirea nu avea nimic legionar”, 
scrisul s\u fiind „elevat, duhovnicesc [i, uneori, na]ionalist”.  

A doua contribu]ie dedicat\ P\rintelui St\niloae este semnat\ de 
P\rintele lector dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodox\ 
„Justinian Patriarhul” din cadrul Universit\]ii din Bucure[ti. Intitulat 
„P\rintele Dumitru St\niloae – itinerar filocalic”, referatul începe cu un 
citat al P\rintelui Dumitru St\niloae despre locurile în care L-a c\utat pe 
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Dumnezeu (la oamenii din satul s\u, în c\r]i [i în simboluri) [i cum L-a 
descoperit în scrierile Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii. Dup\ cum o arat\ [i 
titlul, autorul eviden]iaz\ în referatul s\u preocuparea P\rintelui St\ni-
loae pentru înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i [i, plecând de la ei, în ce m\sur\ 
aceasta poate fi „asumat\ [i valorizat\ încât s\ fie actual\ [i s\ r\spund\ 
cerin]elor omului recent”. În urma unei profunde analize în acest sens, 
autorul afirm\, cu dovezi, c\ „opera p\rintelui St\niloae reprezint\ mo-
delul theologhisirii autentice, în care duhul patristicii r\s\ritene este t\l-
m\cit omului epocii noastre într-un mod care înseamn\: fidelitatea crea-
toare fa]\ de trecut, imperativele lumii contemporane [i perspectiva esha-
tologic\”. La acestea, autorul adaug\, citându-l pe teologul A.M. Allchin, 
„caracteristica dominant\ a teologiei P\rintelui Dumitru St\niloae este 
spiritul ei de sintez\” a trei elemente: „teologia dogmatic\, spiritualitatea 
filocalic\ [i dialogul cu literatura, poezia, cultura în general”. Subliniind 
impactul deosebit al traducerii Filocaliei, citându-l pe teologul englez Andrew 
Louth, autorul afirm\ c\ aceasta (filocalia) a determinat o dubl\ receptare: 
fizic\ [i noetic\. În continuare, dup\ ce face o incursiune în istoria Filo-
caliei, p\rintele profesor Holbea se opre[te asupra Filocaliei române[ti, 
opera p\rintelui Dumitru St\niloae, care a tradus „peste 10.000 pagini 
filocalice, din care 4.000 de pagini sunt texte traduse de teologul român pe 
lâng\ textele clasice ale Filocaliei grece[ti”. Şi tocmai pentru aceast\ ex-
cep]ional\ contribu]ie Andrei Ple[u îl nume[te pe P\rintele St\niloae „omul 
institu]ie”. Autorul referatului, dup\ ce realizeaz\ o prezentare istoric\ a 
apari]iei Filocaliei române[ti, subliniaz\ importan]a acesteia citându-i pe 
marii teologi [i oameni de cultur\ care s-au pronun]at asupra ei. Astfel, îi 
citeaz\ pe Diac. Ioan Ic\ jr., Emil Cioran, D. Neeser, cel din urm\, de pild\, 
afirmând c\ „opera p\rintelui St\niloae, chiar în formele ei cele mai sis-
tematizate, este doxologie [i rug\ciune”. În partea a doua a referatului, 
autorul eviden]iaz\ „câteva caracteristici ale teologiei P\rintelui St\niloae”, 
ele constituind „direc]iile-testament” ale gândirii marelui teolog român, pe 
care, insist\ autorul, „teologia contemporan\ va trebui s\ le valorifice per-
manent în scopul de a oferi o teologie autentic\ ce respir\ duhul patristic 
[i este, deopotriv\, capabil\ s\ r\spund\ nevoilor duhovnice[ti ale omului 
vremurilor noastre”. Ultimul aspect prezentat de p\rintele Holbea este „omul 
îndumnezeit al Filocaliei vs. omul inuman al ideologiilor”, ambele mi[c\ri 
(iluminismul, „cu întregul lui cortegiu de ideologii”, [i neo-isihasmul ortodox) 
ap\rute pe scena european\ în veacul al XVIII-lea au încercat s\ defi-
neasc\ omul de pe pozi]ii distincte.  

Ultimul referat al acestei sec]iuni a fost cel al domnului Alexandru 
Prelipcean, ostenitor asociat al facult\]ii noastre cu preocup\ri în dome-
niul teologiei P\rintelui St\niloae. În referatul intitulat „Terminologia 
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euharistic\ în cuprinsul Filocaliei române[ti a P\rintelui Dumitru St\ni-
loae: concepte [i în]elesuri”, autorul încearc\ s\ ofere cititorului o palet\ 
larg\ de termeni sinonimici ai conceptului de „Euharistie”. Autorul este 
preocupat s\ vad\ în ce manier\ a fost receptat\ de c\tre marele teolog 
român terminologia biblic\ în cadrul scrierilor de natur\ ascetico-mistice. 
De asemenea, autorul încearc\ s\ sondeze termenul în sine [i în cadrul 
notelor de subsol, redactate de P\rintele Dumitru St\niloae.  

Sec]iunea a doua a volumului simpozionului, pus\ sub genericul 
„Sfânta Tain\ a M\rturisirii [i comuniunea euharistic\ a Bisericii”, este 
deschis\ de referatul p\rintelui profesor Viorel Ioni]\. Intitulat „Sfânta Eu-
haristie – Taina unit\]ii Bisericii. Contribu]ii ortodoxe la nivel inter-
cre[tin interna]ional”, referatul p\rintelui profesor, posesor al unei în-
semnate experien]e în dialogul teologic, debuteaz\ cu descrierea concep-
tului de „noua sintez\ patristic\”, sintagm\ utilizat\ de preotul George 
Florovsky „înc\ din deceniul al 3-lea al secolului trecut”. De aici s-a 
ajuns la conceptul de „eclesiologie euharistic\”, „n\scut din preocu-
p\rile biblice [i patristice” ale p\rintelui Nicolae Afanasiev de la Institutul 
Sfântul Serghie din Paris, care a fost influen]at de Serghei Bulgakov „în 
leg\tur\ cu centralitatea Sfintei Euharistii în via]a Bisericii”. În viziunea 
sa, diversele sisteme de eclesiologie pot fi reduse la dou\: eclesiologia 
universal\ (î[i are originea în teologia Sfântului Ciprian) [i eclesiologia 
euharistic\. Astfel, Nicolae Afanasiev se „înscrie printre teologii orto-
doc[i care au contribuit la ceea ce se nume[te eclesiologia Bisericii locale, 
una din contribu]iile majore ale teologiei ortodoxe la dezbaterile eclesio-
logice la nivel interna]ional pe parcursul secolului al XX-lea”. O alt\ con-
tribu]ie important\ la eclesiologia euharistic\ ortodox\ a adus-o mitro-
politul de Pergam Ioannis Zizioulas, „care s-a f\cut cunoscut pe plan 
interna]ional prin sublinierea rolului episcopului atât în calitate de protos 
al Sfintei Euharistii, cât [i de garant al succesiunii apostolice [i al comu-
niunii Bisericilor locale întreolalt\”. Între teologii ortodoc[i preocupa]i 
de eclesiologia euharistic\ se num\r\ [i P\rintele Dumitru St\niloae, 
acesta criticând „pe drept cuvânt eclesiologia euharistic\, despre care 
spunea c\ îi lipse[te dimensiunea sobornicit\]ii” [i pe care marele teolog 
român a expus-o „în forma unei sobornicit\]i deschise”, precum [i prin 
precizarea c\ „oricât de important\ ar fi Sfânta Euharistie pentru definirea 
Bisericii, ea nu poate s\ exprime singur\ întreaga tain\ a Bisericii”. În 
partea a doua a referatului, p\rintele profesor Viorel Ioni]\ subliniaz\ 
influen]a pe care teologii ortodoc[i (în special Nicolae Afanasiev) au exer-
citat-o atât asupra eclesiologiei romano-catolice (în documentele Conci-
liului II Vatican), cât [i asupra eclesiologiei altor Biserici (Biserica Angli-
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can\, Biserica Veche Catolic\ [i Bisericile protestante). În finalul referatu-
lui, autorul aminte[te [i de lucr\rile celei de-a 25 Conferin]e teologice 
interconfesionale desf\[urat\ la Institutul Teologic de grad Universitar din 
Bucure[ti (1975) [i de contribu]ia adus\ de teologii români (p\rintele Dumitru 
St\niloae [i p\rintele Dumitru Radu) la aceast\ esen]ial\ problematic\ 
teologic\. 

Urm\torul referat a fost cel al Preasfin]itului Climent de Irpeni, Vicar al 
Mitropoliei de Kiev. Sub titlul „Convorbirea cu Dumnezeu în Liturghie, 
convorbirea cu Dumnezeu în isihasm”, autorul, în debutul referatului 
scoate în eviden]\ faptul c\ cre[tinul în general [i ascetul în special, au 
c\utat ca „în via]a lor s\ se asemene lui Hristos”. Plecând de la înv\]\tura 
Sfântului Teofan Z\vorâtul, care face distinc]ie între lucrarea „material-
nic\ sau via]a îmbun\t\]it\” [i lucrarea „l\untric\ sau via]a contempla-
tiv\”, referentul dezvolt\ conceptul de via]\ contemplativ\, cea care face 
[i obiectul Filocaliei, tema principal\ a acesteia fiind practica rug\ciunii 
isihaste. În elaborarea temei de fa]\, autorul citeaz\ din Georges Florovsky, 
Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan de Kronstadt, Sfântul Chiril al 
Ierusalimului [.a. Referindu-se la exprimarea dragostei fa]\ de Dumne-
zeu [i la unirea cu Acesta, autorul afirm\ c\ „cel mai înalt mijloc este 
Taina Euharistiei”, aceasta fiind apogeul tr\irii cre[tine, superioar\ rug\-
ciunii isihaste: „dac\ în isihasm noi ne unim numai cu Dumnezeu, în Taina 
Euharistiei noi ne unim înc\ [i unul cu altul [i a[a ne unim în Unicul 
Trup al lui Hristos”, deoarece în „Euharistie nev\zut, dar cu adev\rat se 
deschide plin\tatea Bisericii, fiecare liturghie fiind s\vâr[it\ în comuniune 
cu întreaga Biseric\”.  

Despre „Sfânta Euharistie ca baz\ a gândirii în tradi]ia Sfin]ilor 
P\rin]i” a scris arhim. Teofan Mada de la Tacultatea de Teologie Orto-
dox\ din cadrul Universit\]ii din Arad. În contribu]ia sa, autorul afirm\ 
c\ teologia euharistic\ a cunoscut o dezvoltare semnificativ\ în urma 
controverselor antiariene. Ap\r\torii Ortodoxiei, referindu-se la rolului 
esen]ial al Trupului lui Hristos în cadrul operei de mântuire, au insistat 
s\ atrag\ aten]ia cu privire la necesitatea împ\rt\[irii euharistice, cu 
Trupul [i Sângelui Domnului. În studiul s\u, autorul s-a oprit asupra 
celor mai reprezentativi Sfin]i P\rin]i de pân\ la Sfântului Grigorie Palama. 
Înv\]\turile Sfin]ilor Chiril al Alexandriei, Grigorie de Nyssa, Ioan Gur\ 
de Aur, Maxim M\rturisitorul, Ioan Damaschin [i Nicolae Cabasilla sunt 
de o importan]\ special\ în problematic\ euharistic\. 

Dac\ autorul de mai sus s-a inspirat în referatul s\u din scrierilor mai 
multor Sfin]i P\rin]i ai Bisericii, profesorul Vasile Cristescu, din cadrul 
facult\]ii noastre, abordeaz\ Taina Sfintei Euharistii doar în lumina 
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scrierilor Sfântul Chiril al Alexandriei. În prezentarea sa, „Taina Euharisti-
ei în teologia Sfântului Chiril al Alexandriei”, autorul afirm\ c\ în operele 
teologice în care abordeaz\ tema unirii credincio[ilor cu Hristos prin 
Taina Euharistiei, Sfântul Chiril nu se limiteaz\ doar la tratarea strict\ a 
acesteia, ci leag\ împreun\ cele trei modele ale unit\]ii: unitatea celor 
trei persoane divine, unirea Cuvântului cu Trupul Lui, [i unitatea cre-
dincio[ilor cu Dumnezeu [i între ei laolalt\. Este afirmat\ cu putere atât 
prezen]a real\ a lui Hristos în Euharistie, cât [i prezen]a Duhului Sfânt 
în ea, argumentând-o [i explicând-o cu multe trimiteri din Sfânta Scrip-
tur\. Persoanele lui Hristos [i a Duhului Sfânt sunt astfel v\zute ca indi-
solubil unite [i în Taina Sfintei Euharistii. Prezen]a personal\ [i lucrarea 
Duhului Sfânt în Euharistie este premiza unei noi uniri, în care trupul 
lui Hristos se amestec\ cu trupul credincio[ilor, ace[tia devenind la rân-
dul lor uni]i nu numai suflete[te, ci [i cotrupe[ti.  

O abordare important\ a temei simpozionului o reprezint\ refe-
ratului p\rintelui diac. Florin Teodor Tomoioag\, el fiind elaborat pe baza 
teologiei Sfântului Chiril al Ierusalimului. Cu titlul „De la Golgota la 
altar. Comuniune euharistic\ [i sfin]enie la Sfântul Chiril al Ierusalimului”, 
autorul dezvolt\ tema Sfintei Euharistii în mai multe puncte. Dup\ ce se 
refer\, mai întâi, la Catehezele Sfântului Chiril în general, apoi la „lucra-
rea r\scump\r\toare a lui Hristos” (demnitatea arhiereasc\ a lui Hristos, 
necesitatea [i rostul întrup\rii, r\scump\rarea prin jertfa [i moartea lui 
Hristos), autorul intr\ în subiectul propriu-zis prin abordarea „raportului 
dintre taina r\scump\r\rii [i Sfintele Taine ale Bisericii”, în general, 
dup\ care aprofundeaz\ subcapitolul „Euharistia-Tain\ a comuniunii [i 
a sfin]eniei”. Prin aceast\ Sfânt\ Tain\, subliniaz\ autorul, „cre[tinul nu 
doar particip\ la un anumit eveniment soteriologic, ci Îl prime[te în sine 
pe Hristos. De la statutul de participant la evenimentele mântuirii, 
cre[tinul trece la cel de hristofor,...consecin]a final\ a împ\rt\[irii este 
îns\ unirea des\vâr[it\ cu Hristos”, Euharistia fiind „sub toate aspectele 
[i Tain\ a sfin]eniei”. Autorul men]ioneaz\ [i un element, se pare unic la 
Sfântul Chiril al Ierusalimului, anume prezen]a unei „anti-euharistii”, ea 
fiind constituit\, în viziunea Sfântul Chiril, de „divertismentul lumii 
antice: teatrul, cursele de cai, vân\toarea [i s\rb\torile p\gâne, la acestea 
din urm\ consumându-se carne, pâine sau alte feluri de mâncare, pân-
g\rite prin invocarea demonilor”. În finalul celei de-a cincea Cateheze, 
Sfântul Chiril face îndemnul c\tre cre[tini de a nu renun]a la „darul sfânt 
al Euharistiei”: „S\ nu v\ desp\r]i]i de Împ\rt\[ire, ca nu cumva, din 
pricina întin\ciunii p\catelor, s\ v\ lipsi]i de aceste sfin]ite [i duhovni-
ce[ti Taine”. Autorul î[i încheie referatul concluzionând c\ „Euharistia, 
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ca Tain\ a comuniunii [i sfin]eniei este cea care realizeaz\ prin excelen]\ 
actualizarea Crucii [i Învierii în via]a fiec\rui cre[tin, transformându-l 
într-un hristofor, într-un purt\tor de Hristos”. 

Un interesant referat pe tema simpozionului este cel al p\rintelui 
profesor Gheorghe Popa. Sub titlul „Euharistia Bisericii [i con[tiin]a euha-
ristic\ a cre[tinilor” autorul arat\, în introducere, c\ „procesul de secula-
rizare a influen]at profund sensibilitatea, voca]ia [i con[tiin]a noastr\ 
eclesial\”, în sensul c\, potrivit afirma]iei unui teolog grec (Christos 
Yannaras), „mul]i cre[tini sunt prezen]i în biseric\ f\r\ s\ aib\ con[tiin]a 
c\ formeaz\ o comunitate euharistic\”. În tratarea propriu-zis\ a temei, 
autorul abordeaz\ trei idei principale: rela]ia dintre Euharistie [i Biseric\ 
(dezvolt\ problema instituirii Sfintei Euharistii [i a constituirii Bisericii), 
prezen]a euharistic\ a lui Hristos în Biseric\ [i con[tiin]a euharistic\ a 
cre[tinilor (aici îl citeaz\ pe Sfântul Apostol Pavel, care vorbe[te de Tru-
pul tainic al lui Hristos, [i pe Sfântul Ioan Gur\ de Aur, care afirma c\ „o 
con[tiin]\ euharistic\ autentic\ nu separ\ niciodat\ altarul euharistic al 
Bisericii, de altarul euharistic al fiec\rei inimi hristofore [i pnematofore”: 
„între cap [i trup nu exist\ nici un interval; dac\ ar exista un asemenea 
interval atunci capul nu ar fi cap [i trupul nu ar fi trup”) [i con[tiin]a 
euharistic\ a cre[tinilor în orizontul crontradic]iilor istoriei. În aceast\ 
ultim\ parte, autorul, dup\ ce arat\ c\ aceast\ con[tiin]\ (euharistic\) a 
cre[tinilor s-a n\scut în „sânul contradic]iilor unei istorii marcat\ de 
p\cat, în orizontul puterii constrâng\toare a Imperiului Roman, r\spân-
dindu-se ca o stare de spirit în întregul imperiu”, citând din Epistola c\tre 
Diognet, subliniaz\ modul de via]\ de o aleas\ [i înalt\ tr\ire a cre[tinilor 
din primele secole, model con[tiin]ei euharistice a Bisericii spre care trebuie 
s\ tindem [i ast\zi. 

Profesorul Serghei Bortnik de la Academia Teologic\ „Petru Movil\” 
din Kiev a sus]inut referatul cu titlul „Importan]a Euharistiei [i ascezei 
în gândirea ortodox\ contemporan\”. În introducerea referatului s\u, 
autorul î[i exprim\ opinia potrivit c\reia, „într-o numit\ m\sur\, putem 
vorbi despre opozi]ia a dou\ tradi]ii în Teologia Bisericii Ortodoxe: re-
na[terea teologiei euharistice, pe de o parte, [i lucrarea ascetic\ mona-
hal\, pe de alt\ parte”. Mai departe, referindu-se la preocup\rile sale în 
vederea sus]inerii tezei de doctorat dedicat\ teologiei Mitropolitului Ioan 
Zizioulas (tez\ publicat\ în 2014), autorul afirm\ c\ a „încercat” s\ pun\ 
teologia lui Zizioulas în contextul dezvolt\rii teologiei ortodoxe din se-
colul al XX-lea. În referatul de fa]\, autorul î[i propune s\ dea un r\s-
puns criticii aduse de Kalivik Berger cu privire la abord\rile deosebite în 
teologia ortodox\, respectiv în cea greac\ (reprezentat\ de Mitropolitul 
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Ioan Zizioulas) [i cea român\ (reprezentat\ de P\rintele Dumitru St\niloae). 
R\spunsul s\u la aceast\ aparent\ contradic]ie este acela c\ cei doi mari 
teologi apar]in diferitor genera]ii [i c\ fiecare a dezvoltat teologia sa într-un 
context dat.  

În continuarea referatului s\u, autorul afirm\ c\ secolul al XX-lea cu-
noa[te un impuls deosebit „în dezvoltarea teologiei euharistice”, ai c\rui 
reprezentan]i sunt prof. Nicolae Afanasiev, prof. Alexandru Schmemann 
[i „chiar” mitropolitul Ioan Zizioulas, ace[tia fiind men]iona]i [i în ma-
nualul de Teologie ortodox\ contemporan\ al prof. Karl Christian Felmy. 
În încercarea de armonizare a punctelor de vedere exprimate de cei amin-
ti]i mai sus, autorul referatului se folose[te de lucr\rile profesorului ger-
man Christophe Gestrich (specialist în teologia ortodox\ contemporan\) [i 
ale celebrului profesor [i mitropolit Kallistos Ware. 

Referatul p\rintelui profesor Konstantinos Karaisaridis de la Facul-
tatea de Teologie din Tesalonic (Grecia), „Filocalia [i Sfânta Liturghie”, a 
fost unul de mare importan]\ în cadrul lucr\rilor simpozionului. În refe-
ratul s\u, autorul subliniaz\ faptul c\ de[i filocalia are „ca principal\ 
preocupare metoda urcu[ului duhovnicesc al persoanei”, ea „nu negli-
jeaz\ împ\rt\[irea cu Trupul [i Sângele Domnului, în cadrul Sfintei Litur-
ghii a comunit\]ii”. Aceasta, întrucât „via]a duhovniceasc\ a ascetului, a 
anahoretului sau chiar a celui ce dore[te s\ tr\iasc\ departe de zgomotul 
lumii, nu se dezvolt\ într-o izolare de comunitatea euharistic\, iar co-
munitatea euharistic\ nu r\mâne neinfluen]at\ de dezvoltarea vie]ii du-
hovnice[ti a ascetului”. Iar asceza, „calea des\vâr[irii în viziunea filoca-
lic\, nu poate ajunge la des\vâr[ire, la împlinire, decât prin Sfânta Euharis-
tie, în cadrul Sfintei Liturghii”. Dup\ aceste afirma]ii fundamentale, au-
torul le dezvolt\ f\când o incursiune în rânduiala Sfintei Liturghii, înce-
pând cu Sfânta Proscomidie. Începe cu Sfânta Proscomidie, deoarece 
„întreaga rânduial\ a proscomidiei este asociat\ cu evenimente [i simbo-
lisme ce au leg\tur\, pe de o parte, cu Na[terea Domnului, iar pe de alta, 
cu Patimile [i moartea Sa”. În partea a doua a referatului, p\rintele pro-
fesor face o analiz\ a momentelor mai importante din cadrul Sfintei Litur-
ghii, subliniind simbolistica lor, f\când îns\ [i precizarea, foarte impor-
tant\: „...înaintând spre finalul Sfintei Liturghii, simbolismele s-au res-
trâns, s-au redus. Acum avem în fa]a noastr\ pe Însu[i Domnul. Suntem 
cuprin[i de fric\ [i de uimire de acelea[i sentimente pe care le-au tr\it 
ucenicii fiind p\rta[i ar\t\rilor Domnului de dup\ Înviere”. În finalul 
referatului p\rintele profesor subliniaz\ faptul c\ în Sfânta Liturghie noi 
trecem „de la simbol la realitate”, c\ doar în cadrul Sfintei Liturghii are 
loc „comuniunea noastr\ deplin\, des\vâr[it\ cu Hristos”, iar împ\rt\[irea 
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aici cu Trupul [i Sângele Domnului ne d\ „certitudinea comuniunii depline 
cu Dumnezeu în via]a viitoare”. 

Un alt referat a apar]inut p\rintelui lector universitar dr. Nicolae Turcan 
la Facultatea de Teologie Ortodox\ a Universit\]ii Babe[-Bolyai din Cluj-
Napoca. În contribu]ia cu titlul „Fenomenologia Sfintei Euharistii: parti-
cipare [i distan]\”, autorul abordeaz\, dup\ cum o exprim\ limpede [i 
titlul, dou\ atitudini fa]\ de Sfânta Euharistie: una de participare, de 
comuniune, cealalt\ de indiferen]\, de ignorare. În introducere, autorul, 
utilizând „limbajul fenomenologiei lui Jean-Luc Marion, afirm\ c\ în 
fa]a Sf. Euharistii ne „afl\m în plin\ perplexitate: acela[i fenomen se 
dovede[te a fi atât fenomen saturat, cât [i fenomen s\rac”. 

Un important referat cu privire la contribu]ia pe care un ierarh ro-
mân a adus-o în problematica euharistiei, a fost cel al p\rintelui profesor 
Nicolae Chif\r de la Facultatea de Teologie Ortodox\ din cadrul Univer-
sit\]ii Lucian Blaga din Sibiu. În contribu]ia sa intitulat\ „Episcopul mar-
tir Nicolae Popovici al Oradiei – un exeget al fundament\rii epiclezei 
euharistice”, autorul, în prima parte, prezint\ reperele biografice ale celui 
care va deveni „episcopul martir”, dup\ care se refer\ la teza sa de doc-
torat „Epicleza euharistic\”, sus]inut\ la Facultatea de Teologie din Cer-
n\u]i în anul 1933. Lucrarea este, potrivit referentului, „un comentariu 
pertinent [i un r\spuns autorizat dat celor care contest\ valoarea [i nece-
sitatea epiclezei la Sfânta Euharistie”. Dup\ ce realizeaz\ o temeinic\ 
argumentare scripturistic\, episcopul Nicolae Popovici demonstreaz\ 
„printr-o exegez\ de o profunzime [i logic\ de excep]ie c\ prefacerea 
darurilor euharistice s-a f\cut înainte de cuvintele Lua]i mânca]i... [i be]i 
dintru acesta..., prin binecuvântare [i prin lucrarea Sfântului Duh”. Între 
altele, episcopul Nicolae „asociaz\ lucrarea Sfântului Duh la prefacerea 
euharistic\ cu lucrarea aceluia[i Duh Sfânt la z\mislirea Domnului din 
Fecioara Maria”. Argumentarea sa biblic\ este înso]it\ de o similar\ ar-
gumentare patristic\ (citându-i pe Sfin]ii Justin Martirul [i Filosoful [i 
Irineu de Lugdunum), liturgic\ [i canonic\, elaborat\ cu aceea[i „acrivie 
[i competen]\ [tiin]ific\”. 

P\rintele lector dr. Adrian Lucian Dinu din cadrul Facult\]ii noastre 
a sus]inut referatul intitulat „Sfânta Euharistie în prezent: o perspectiv\ 
pastoral-spiritual\”. În demersul s\u [tiin]ific, autorul aduce m\rturii des-
pre Sfânta Euharistie de la trei dintre p\rin]ii mari ai Ortodoxiei româ-
ne[ti din vremea noastr\: Cleopa Ilie, Constantin Galeriu [i Dumitru 
St\niloae. To]i trei sunt recunoscu]i ca fiind buni cunosc\tori ai înv\]\-
turii Bisericii, ortodoc[i devota]i, predicatori [i catehe]i cunoscu]i. Din 
motivele men]ionate mai sus, autorul consider\ esen]ial\ contribu]ia lor 
la în]elegerea [i valorificarea a numeroase aspecte legate de Sfânta Euharistie. 
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Un referat special l-a constituit cel semnat de un colectiv de cadre 
didactice din cadrul specializ\rii Art\ sacr\ a facult\]ii noastre, c\rora li s-a 
al\turat doamna lector dr. Vraciu Marina din cadrul Facult\]ii de Litere, 
Catedra de Slavistic\. Referatul domniilor lor, intitulat „Euharistia în 
iconografii ie[ene”, prezint\, în cuvinte [i imagini, a[a cum o indic\ [i 
titlul, mai multe reprezent\ri ie[ene, diverse (miniaturi, ornament\ri, 
icoane [i picturi murale, în total 54 de imagini de la diferite monumente 
biserice[ti), despre Euharistie. De re]inut observa]ia autorilor c\, în acest 
domeniu, se poate urm\ri în decursul istoriei pân\ în „contemporaneitate” 
o „tradi]ie iconografic\ ortodox\ de factur\ bizantin\, cu unele episoade 
de influen]\ri occidentale”. Mesajul referatului, dincolo de reliefarea 
asem\n\rilor [i diferen]ierilor reprezent\rilor pe tema Euharistiei, este 
acela de a sublinia c\ în cadrul facult\]ii, la specializarea Art\ sacr\, la 
ambele cicluri de studii – licen]\ [i master –, se formeaz\ „viitorii specia-
li[ti ai ocrotirii [i continuit\]ii valorilor cre[tine, îndeosebi ortodoxe [i 
vizuale”.  

Un referat aparte a fost cel al dr. Pekka Metso din Finlanda. Referatul 
are titlul „Reformarea practicilor euharistice, reconfigurarea tradi]iei. 
Împ\rt\[irea în tainele Euharistiei [i m\rturisirii în Biserica Ortodox\ a 
Finlandei din 1970”. În contribu]ia sa, autorul afirm\ c\ în Biserica Orto-
dox\, celebrarea Euharistiei este perceput\ ca fiind nu doar un act cen-
tral, dar [i ceva ce ]ine de esen]a Bisericii: Euharistia exprim\ ceea ce este 
Biserica. Cu toate acestea, chiar dac\ Sfânta Liturghie [i Euharistia sunt 
centrale în via]a Bisericii, se poate observa o anumit\ tensiune între teorie [i 
practic\, [i aceasta în modul în care Bisericile Ortodoxe exprim\ ontologia 
euharistic\ a Trupului lui Hristos în realitate, în via]a parohiei. F\r\ a 
exagera, sus]ine autorul, putem spune c\ realitatea vie]ii sacramentale 
pare a fi separat\ de înv\]\tura tainelor, în unele cazuri chiar pân\ la 
contradic]ie. În privin]a Euharistiei, principala problem\ const\ in faptul 
c\, de[i este considerat\ pivotul principal în progresul spiritual [i expresia 
principal\ a apartenen]ei la Biseric\, din p\cate, mul]i cre[tini ortodoc[i 
nu o primesc în mod constant. 

Un referat, de asemenea important, este cel al profesorului belgian Josepf 
Fameree. Catolic prin apartenen]a confesional\, profesor ([i fost decan) 
de teologie, autorul a sus]inut referatul intitulat „Euharistia dup\ Vati-
can II”. În textul s\u autorul subliniaz\ c\ cel de-al doilea Conciliu Vati-
can a declan[at reforma liturgic\ în urma unei temeinice [i îndelungate 
preg\tiri, de peste o jum\tate de secol, având în vedere mi[c\rile de reîn-
noire liturgic\, biblic\ [i patristic\, „f\r\ a uita de mi[carea ecumenic\”. 
Reforma [i-a propus con[tientizarea credincio[ilor cu privire la via]a 
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cre[tin\ sau de sfin]enie „prin participarea lor con[tient\, activ\ [i fruc-
tuoas\ la marele mister al credin]ei celebrat prin liturghie, c\reia i-a fost 
redat sensul autentic [i original, peste tot acolo unde el a fost ocultat”. În 
aceast\ perspectiv\, „liturghia eclesial\ a trebuit recentrat\ pe misterul 
pascal”. Astfel, liturghia devine apogeul [i izvorul vie]ii Bisericii [i al 
comuniunii fiec\rei Biserici locale [i al Bisericilor locale între ele. 

Aspecte pastorale privind rela]ia duhovnic-penitent înainte, în timpul 
[i dup\ oficierea Tainei M\rturisirii a fost referatul sus]inut de p\rintele 
profesor Viorel Sava de la Facultatea de Teologie „Dumitru St\niloae” 
din Ia[i. Dup\ un subcapitol introductiv, în care este precizat locul 
M\rturisirii în cadrul celorlalte Taine, autorul trateaz\, mai întâi, preg\-
tirea preotului pentru s\vâr[irea Sfintei Spovedanii, dup\ care „duhov-
nicul ca preg\titor al credincio[ilor pentru Taina Spovedaniei”. În partea 
a doua a referatului, sunt abordate, în dou\ subcapitole, „duhovnicul [i 
credinciosul în scaunul M\rturisirii” [i „dup\ M\rturisire”. Ideea cen-
tral\ pe care o urm\re[te autorul este aceea de a demonstra c\ aceast\ 
Sfânt\ Tain\, este „la fel de important\, sfânt\ [i cutremur\toare ca [i 
celelalte Sfinte Taine” [i c\, din aceast\ perspectiv\, preg\tirea celor doi 
– a preotului [i a penitentului – este esen]ial\. Rezultatul conlucr\rii dintre 
cei doi, sus]ine autorul, „se vede [i în continuarea rela]iei p\rinte-fiu 
duhovnicesc dup\ ce s-a f\cut m\rturisirea p\catelor”. 

Un referat deosebit de valoros a fost cel prezentat de renumitul cla-
sicist, Traian Diaconescu, profesor la Facultatea de Litere din cadrul 
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”. În referatul s\u, „Terminologia 
liturgic\ în Peregrinatio Egeriae ad loca sanct – studiu lingvistic”, autorul 
face o incursiune asupra terminologiei cre[tine, latine[ti [i grece[ti, foarte 
bogate (termeni latini pentru: enoria[i, ierarhi, monahi, pentru celebrarea 
Liturghiei, Euharistiei [i pentru rug\ciune, pentru predic\ [i catehez\, 
al]i termeni cu sens liturgic, pentru zilele s\t\mânii, termeni liturgici 
figura]i; termeni grece[ti) în lucrarea „Peregrinatio Egeriae”. Prin cercetarea 
acestui „jurnal de c\l\torie”, afirm\ autorul, „intr\m în contact cu cere-
moniile desf\[urate, la Ierusalim, în secolul al IV-lea p. Chr.”. De aseme-
nea, potrivit m\rturiei autorului, referatul de fa]\ vine s\ completeze o 
lips\ în cultura (teologic\ [i nu numai) româneasc\”. Cele dou\ tradu-
ceri în limba român\ (Brani[te, 1982 [i Fri[an, 2006) nu sunt înso]ite de 
„contribu]ii academice axate pe studiul limbajului cre[tin în opera Ege-
riei, ca în filologia occidental\ (Bastiannsen, 1994). În final, ne oprim la 
una dintre concluziile importante ale autorului, anume aceea c\ „latina 
cre[tin\ este o etap\ novatoare în istoria limbii latine, nicidecum un limbaj 
«decadent» [i, de asemenea, c\ tr\s\turile sale distinctive, bine conturate 
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în secolul al IV-lea p. Chr., s-au perpetuat de dou\ milenii, dovedind 
unitatea [i continuitatea vocabularului cre[tin, din antichitate pân\ azi”. 

Ultimul referat al sec]iunii a II-a este dedicat Sfintei Taine a M\rtu-
risirii, sus]inut de Conf. univ. dr. Carmen-Maria Bolocan. Intitulat „Sfânta 
Tain\ a M\rturisirii-modalitate de evaluare sincer\ a omului în fa]a lui 
Dumnezeu”, referatul abordeaz\ aceast\ dumnezeiasc\ Tain\ tratând 
despre elementele fundamentale pe care ea le implic\: penitentul, du-
hovnicul, poc\in]a, con]inutul Spovedaniei, epitimiile [i dezlegarea. 
Poc\in]a [i m\rturisirea, afirm\ autorul, „constituie modalitatea de a-L 
redescoperi pe Dumnezeu [i pe noi în[ine, de a ie[i din impasul provocat 
de s\vâr[irea p\catului. Gra]ie iert\rii ob]inute prin m\rturisire, trecutul 
nu mai este o povar\ insuportabil\, ci o încurajare pentru viitor”. 

Cea de-a treia sec]iune, intitulat\ „Tr\ire filocalic\ [i filantropie”, cu-
prinde mai multe contribu]ii dedicate acestei importante teme a Teologiei 
Ortodoxe, Filocalia. Referatul care a deschis aceast\ problematic\ a fost 
cel al p\rintelui dr. Roger Coresciuc, cadru didactic asociat al Facult\]ii 
noastre, cu tema „Tradi]ia isihast\ [i fundamentul ei ascetic în teologia 
Sfântului Grigorie Palama”. Dup\ fireasca introducere, autorul în partea 
de început a referatului, într-un mic subcapitol, afirm\ [i sus]ine 
înv\]\tura potrivit c\reia „isihia nu se dobânde[te prin eforturi intelec-
tuale”. El opineaz\ c\ „varietatea [tiin]elor, gradul de raportare al lor la 
realit\]ile concrete, aplicabilitatea concluziilor [tiin]ifice nu sunt legate 
de progresul în via]a duhovniceasc\ [i de descoperirea tainelor dumne-
zeie[ti”. Evident, continu\ autorul, un om de [tiin]\ poate avea o anu-
mit\ contribu]ie la „cunoa[terea real\ a prezen]ei harului în crea]ie”, 
îns\ „adesea [tiin]a r\mâne la stadiul de cunoa[tere natural\, orientat\ 
exclusiv spre lume [i nu spre Dumnezeu”. În continuare autorul trateaz\ 
despre „cur\]ia min]ii  – premis\ [i scop al vie]uirii isihaste”, utilizând 
Triadele Sfântului Grigorie Palama. Potrivit acestuia, „mintea, cur\]ia 
prin rug\ciune [i desp\timire devine tron al harului dumnezeiesc”, iar 
ele devin, la rândul lor, premis\ a Sfintei Liturghii, a[a cum citim în 
rug\ciunea de dinaintea citirii Sfintei Evanghelii: „str\luce[te în inimile 
noastre, Iubitorule de oameni St\pâne, lumina cea curat\ a cunoa[terii 
dumnezeirii Tale [i deschide ochii gândului nostru spre în]elegerea 
evanghelicelor Tale propov\duiri”. În ultima parte a referatului s\u au-
torul dezvolt\ ideea c\ „unirea e mai presus decât op]iunile catafatice 
sau apofatice”. 

Un binevenit referat a fost [i cel al p\rintelui dr. Cristian-Alexandru 
Barnea. În referatul s\u „Ipostaze ale trupului omenesc în scrierile filoca-
lice”, autorul abordeaz\, în [apte subpuncte, începând cu „trupul în starea 
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primordial\”. Adam, având un „trup nestric\cios, dar material [i înc\ ne-
deplin duhovnicesc” prin p\cat, „condamnat s\ tr\iasc\ doar în cele sen-
sibile, s-a adâncit tot mai mult în lumea v\zut\”. Mai departe, autorul 
arat\ c\, potrivit lui Nichita Stithatul, via]a are trei trepte (trupeasc\, 
sufleteasc\ [i duhovniceasc\), la cea din urm\ ajungând prin ascez\ (moarte 
înainte de moarte  – Sfântul Simeon Noul Teolog). De asemenea, trateaz\ 
despre „trupul luminat prin virtu]i”, „trupul sl\vit al Domnului [i tru-
pul nostru smerit”, un aspect foarte important constituindu-l „oamenii 
f\r\ trup” (atunci când trupul este transfigurat) [i „metafore ale trupului” 
(sarea p\mântului, a-]i lua patul [i a merge acas\ [.a.). 

Referatul p\rintelui protos. Nathanael Neac[u a avut ca tem\ „Mis-
terul euharistic [i via]a duhovniceasc\ la P\rin]ii filocalici [i arhim. So-
fronie Saharov”. În introducerea referatului s\u, autorul afirm\ c\ „mis-
terul euharistic reprezint\ temeiul devenirii noastre fiin]iale, al cre[terii 
duhovnice[ti”. Sfânta Euharistie nu are doar un rol terapeutic, „de vin-
decare a r\nilor [i traumelor suflete[ti”, ci ea constituie [i „arma cea tare 
împotriva duhurilor necurate”. În elaborarea studiului s\u, referentul s-a 
folosit de lucr\rile Sfin]ilor Nil Ascetul, Ioan Gur\ de Aur, Ioan Casian, 
Avva Filimon, Isidor Pelusiotul, Nicolae Cabasila, Grigorie Sinaitul [.a. 
În partea a doua a referatului, autorul se refer\ la „misterul euharistic” 
în concep]ia arhim. Sofronie Saharov. Acesta o consider\ „o cu totul alt\ 
realitate”, dumnezeiasc\, care „ne mijloce[te p\rt\[ia la taina vie]ii ve[nice”. 

Referatul subsemnatului abordeaz\, dup\ cum o indic\ [i titlul, dou\ 
dintre cele mai importante aspecte a activit\]ii Cuviosului P\rinte Paisie 
Velicicovschi: filocalie [i filantropie. În prima parte a referatului, am 
ar\tat ce este filocalia, întâi de toate un curent duhovnicesc fundamentat 
pe reluarea cuno[tin]ei teologiei, spiritualit\]ii [i vie]ii sacramentale orto-
doxe. Am precizat, de asemenea, timpul în care a ap\rut, respectiv în 
strâns\ leg\tur\ cu iluminismul. În studiul respectiv nu puteam s\ nu 
scot în eviden]\ rostul [i importan]a filocaliei pentru via]a duhovni-
ceasc\, acela de a readuce ra]iunii umane autosuficiente perspectiva s\dit\ 
în om de Creatorul s\u. Dar filocalia nu are doar o valoare duhovni-
ceasc\ istoric\, ci ea reprezint\ „o surs\ profund\ de reînnoire [i de inspi-
ra]ie pentru reflec]ia noastr\ asupra crea]iei [i asupra naturii umane în 
leg\tura lor cu Dumnezeu [i, de asemenea, pentru o reînnoire spiritual\ 
a vie]ii personale, familiale, eclesiale [i sociale”. În referat, am eviden]iat, 
de asemenea, contribu]ia valoroas\ a Cuviosului Paisie la realizarea celei 
dintâi filocalii într-o limb\ vorbit\, care, prin efort sus]inut, a dep\[it 
cele [ase piedici pe care le-a întâmpinat, dând la lumin\ o oper\ valo-
roas\, beneficiind de „traducerile f\cute de p\rin]ii moldoveni”. Am 
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enumerat o parte dintre lucr\rile sale traduse de marele Paisie, dup\ 
cum [i înv\]\tura sa referitoare la rug\ciunea min]ii. 

În partea a doua a referatului m-am referit la lucrarea sa filantropic\, 
[i ea de excep]ie, început\ la M\n\stirea Dragomirna, continuat\ la 
M\n\stirea Secu [i des\vâr[it\ la M\n\stirea Neam].  

A urmat referatul p\rintelui profesor dr. Gheorghe Petraru, intitulat 
„Teognosie în scrierile filocalice”. În referatul s\u p\rintele profesor 
afirm\, [i demonstreaz\, c\ scrierile filocalice insist\ în mod deosebit 
asupra dimensiunii cognitive a actului religios, a credin]ei cre[tine, dar 
[i asupra unit\]ii dintre cunoa[tere [i experien]\ în comuniunea real\, 
gândit\ [i sim]it\ cu Dumnezeu cel personal, real, aceasta [i prin ceea ce 
generic g\sim la mul]i autori cu titlul capete gnostice [i capete practice. 
Autorul demonstreaz\ c\ Însu[i Mântuitorul Iisus Hristos eviden]iaz\ 
dimensiunea cognitiv\ a credin]ei cre[tine, cu temei în Revela]ia dum-
nezeiasc\ cuprins\ în Sfânta Scriptur\ [i actualizat\ în [i ca Tradi]ie a 
Bisericii, respectiv continuitate de credin]\ în Dumnezeul treimic revelat 
lumii pentru mântuire [i via]a în Biserica Sa de la început pân\ ast\zi [i 
pentru totdeauna. P\rintele referent insist\ pe Cunoa[terea natural\ a 
lui Dumnezeu la P\rin]ii filocalici, subliniind c\ P\rin]ii filocalici mani-
fest\ respect [i încredere fa]\ de condi]ia natural\ a omului, implicit cu 
ceea ce se nume[te o cunoa[tere natural\ a lui Dumnezeu. În argumen-
tarea sa, autorul sus]ine c\ o sintez\ remarcabil\ a percep]iei cognitive a 
credin]ei religioase cre[tine o ofer\ Calist Patriarhul. Referatul s\u este 
abordat apoi în dou\ subpuncte: „Botezul-început al experien]ei cognitive 
cre[tine filocalice” [i „cunoa[terea lui Dumnezeu în lumina necreat\ 
specificitate filocalic\ cu valen]e cognitive spirituale”. 

Referitor la Sfântul Paisie este [i referatul p\rintelui stare], arhim. Be-
nedict Sauciuc. Intitulat „Paisianismul la M\n\stirea Neam]”, studiul 
prezint\ reperele vie]ii [i activit\]ii Sfântului Paisie pân\ la stabilirea sa 
la cunoscuta Lavr\ a Neam]ului, lucrarea sa la m\n\stirea care i-a dat [i 
supranumele, în mod particular îns\, despre [coala de traduc\tori ([i 
operele ap\rute aici). Cea mai mare parte a referatului trateaz\ despre 
„efectele curentului paisian în M\n\stirea Neam]” (în Moldova [i în afara 
ei, ducând la împroprierea duhului s\u la multe [i însemnate a[ez\ri 
monahale din centrul [i nordul Rusiei pân\ în Caucaz [i în alte p\r]i). El 
se încheie cu „vedenia avut\ de monahul Teodosie”.  

Legat de M\n\stirea Neam] [i epoca postpaisian\ a scris p\rintele 
lect. dr. Daniel Ni]\-Danielescu. În referatul intitulat „Mitropolitul Iacov 
Stamati [i M\n\stirea Neam]”, autorul trateaz\, mai întâi, despre mitro-
politul Iacov pe care-l nume[te, inspirându-se din Nicolae Iorga, „fl\c\ul 
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de peste mun]i”, dup\ care despre „ob[tile paisiene [i vechii nem]eni”. 
Aici aminte[te de ob[tile de la m\n\stirile Dragomirna, Secu [i Neam]. 
Un interesant subcapitol este cel cu titlul „arhiereul nem]ean [i m\n\s-
tirea sa atunci când oamenii erau sub vremuri sau sub st\pânirea altora”. 
Aici autorul prezint\ leg\turile pe care Iacob Stamati le-a avut cu M\-
n\stirea Neam] începând cu intrarea [i tunderea în monahism, apoi prin 
monahii acestei lavre pe care i-a luat pe lâng\ sine, r\scump\rarea [i 
eliberarea prizonierilor turci, arestarea sa din acest motiv, eliberarea [i 
ridicarea sa în scaunul de mitropolit al Moldovei, dup\ cum [i ajutorul 
pe care l-a oferit m\n\stirii sale de metanie (obiecte de cult, bani etc.). Un 
subcapitol interesant este cel închinat transilv\nenilor (ortodoc[i) care s-au 
îndreptat spre M\n\stirea Neam], intitulat sugestiv „Noul Avraam” [i 
„Ierusalimul ortodoxiei române[ti: pove[tile bejenarilor transilv\neni”. 
Ultimul aspect abordat de autor în referatul cu titlul de mai sus poart\ 
titlul „Înnoire isihast\ [i iluminism ortodox în timpul neobi[nuitului 
Arhip\stor de la Ia[i”, dedicat c\r]ilor ap\rute în vremea luminatului 
mitropolit, multe dintre ele fiind tip\rite pe cheltuiala sa. Tot aici, autorul 
trateaz\ [i despre curentul creat de Sfântul Paisie, paisianismul.  

Penultimul referat, intitulat „R\splata în opera Sfântului Ioan Gur\ 
de Aur”, este semnat de p\rintele profesor dr. Constantin Rus de la Fa-
cultatea de Teologie Ortodox\ de la Arad. Contribu]ia sa abordeaz\ 
aceast\ chestiune în dou\ capitole, fiecare având câte trei capitole. Astfel, 
autorul se refer\, mai întâi, la „motivele importan]ei acordate de c\tre 
Sfântul Ioan Gur\ de Aur temei despre r\splat\” (cu trei aspecte: voin]a 
de a ]ine seama de motiva]iile umane, c\utarea utilit\]ii [i bazele biblice), 
iar apoi la „înv\]\tura Sfântului Ioan Gur\ de Aur despre r\splat\” (la 
fel, în trei subpuncte: natura rela]iei dintre r\splat\ [i ceea ce o moti-
veaz\, ce determin\ r\splata sau pedeapsa [i, în final, formele r\spl\]ii). 
Abordeaz\ aceast\ tem\ întrucât, afirm\ autorul, Sfântul Ioan Gur\ de 
Aur acord\ o importan]\ aparte r\spl\]ii, termenul care o denume[te 
(r\splata) ap\rând de 594 ori în opera sa, spre deosebire de al]i P\rin]i ai 
Bisericii la care apare de (foarte) pu]ine ori. 

Ultimul referat se refer\ la Compozitorul Ivan Moody la 50 de ani-
„Supplication for Peace”, semnat de Pr. dr. Gabriel I. N\stase, asistent în 
cadrul facult\]ii noastre. Autorul prezint\ în acest referat pe „compozito-
rul, dirijorul, muzicologul [i profesorul britanic ortodox Ivan Moody”, 
care a împlinit în 2014 cinci decenii de la na[tere. Referatul trateaz\ des-
pre „reperele biografice [i bibliografice” ale lui Ivan Moody, activitatea 
sa în plan didactic, activitatea sa componistic\ (compozi]ii religioase [i 
laice), accentul punându-l pe lucrarea muzical\ „Supplication for Peace”, 
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tradus\ [i în limba român\, autorul acordând corului Facult\]ii de Teo-
logie Ortodox\ „Mitropolit Iosif Naniescu” dreptul de a interpreta aceast\ 
pies\.  

Întrucât la simpozionului facult\]ii noastre au participat [i oaspe]i 
din afara ]\rii, am considerat benefic publicarea referatelor lor în limbile 
în care le-au sus]inut. Pe lâng\ acelea, mai sunt publicate [i alte câteva 
referate în limbi str\ine de circula]ie pentru ca aspecte din teologia ro-
mâneasc\ actual\ s\ fie cunoscute [i în afara ]\rii [i Bisericii proprii. 
Aceasta cu dorin]a [i cu n\dejdea, ca volumul de fa]\ s\ p\trund\ [i în alte 
medii teologice, din exterior, iar impactul lucr\rilor simpozionului or-
ganizat la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Ia[i s\ fie, pe cât posibil, 
mai mare.  

Ne dorim, de asemenea, ca lucr\rile simpozionului nostru s\ fie o 
provocare [i pentru alte facult\]i de profil, pentru teologi [i nu numai, 
de a readuce în gândirea teologic\ [i tr\irea cre[tin\ valoarea nepre]uit\ 
a Sfintei Euharistii [i importan]a incontestabil\ a filocaliei.  

Apari]ia volumului de fa]\, pe lâng\ bucuria unei lucr\ri duse (n\-
d\jduim) la bun sfâr[it, ne ofer\ deosebitul prilej de a exprima gratitudi-
ne fa]\ de cei care, în diferite chipuri, au contribuit la organizarea [i des-
f\[urarea simpozionului, precum [i la publicarea volumului de fa]\. Mul-
]umim, cu aleas\ recuno[tin]\, mai întâi, Înaltpreasfin]itului P\rinte Teo-
fan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, pentru 
sprijinul acordat organiz\rii [i desf\[ur\rii simpozionului, pentru cu-
vântul rostit în deschiderea lucr\rilor lui, precum [i pentru binecuvântarea 
public\rii acestui volum. Respectuoase mul]umiri aducem [i ostenitorilor 
editurii „Doxologia” a Centrului eparhial Ia[i pentru publicarea lucr\-
rilor simpozionului. 

Mul]umind tuturor sus]in\torilor, participan]ilor [i ostenitorilor, dorim 
ca volumul ce con]ine referatele simpozionului, s\ fie un nou impuls întru 
sporirea comuniunii euharistice [i a tr\irii filocalice, spre mântuire.  

 
Pr. prof. dr. Ion VICOVAN 

 



Sec]iunea I 
 

In memoriam Dumitru St\niloae 



 



„Bucura]i-v\ c\ sunte]i întru adev\r!” 

†ANDREI 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului [i Clujului  

[i Mitropolitul Clujului, Maramure[ului [i S\lajului  

Biserica noastr\ a aniversat anul trecut 110 ani de la na[terea P\rin-
telui Profesor Dumitru St\niloae [i 20 de ani de la mutarea sa la Domnul.  

S-au organizat multe simpozioane [i conferin]e la care teologi consa-
cra]i s-au pronun]at în cuno[tin]\ de cauz\ referitor la via]a, activitatea 
[i teologia acestui Dasc\l neegalat în [coala teologic\ româneasc\ [i foarte 
mare în teologia cre[tin\ universal\. 

Eu în evocarea ce o fac voi fi mai mult sentimental, amintindu-mi de 
acest P\rinte cu chip blajin [i luminat, ce-]i aducea aminte de icoanele 
isiha[tilor bizantini.  

Eram student laic prin anii `70 în Bucure[ti. De acas\ plecasem cu o 
practic\ religioas\ sus]inut\, dar cu firave cuno[tin]e teologice. M\ fascina 
îns\ teologia, v\zând-o ca pe un deziderat îndep\rtat, a[a c\, în una din 
zile, un student de la teologie m-a dus s\-l ascult pe P\rintele St\niloae. 
Nu mai ]in minte subiectul prelegerii. Ţin îns\ foarte bine în minte chipul 
lini[tit [i blând. Vorbea moderat, dar din suflet [i cu convingere. 

M-a uimit apoi apropierea ce o avea, nu numai de somit\]ile teologice, 
ci [i de credincio[ii simpli [i cu mult\ evlavie. Dasc\lul laic erudit [i cu 
multe cuno[tin]e teologice, Tudor Petre, ajuns cleric dup\ c\derea comunis-
mului, precum [i muncitorul simplu Gheorghe Mitrofan îl întâlneau mereu 
[i îi erau prieteni. 

Dup\ câ]iva ani de inginerie am ajuns teolog la Sibiu. P\rintele St\-
niloae era deja pensionat. Într-o zi, ca un curent electric, a trecut printre 
studen]i vestea: vine P\rintele St\niloae! L-am înconjurat cu mult drag. L-am 
rugat s\ vin\ în capel\ [i s\ ne spun\ ceva. A venit [i nu ne-a spus multe. 
Dar apoftegma cu care a încheiat valoreaz\ mai mult decât o conferin]\ 
academic\: Bucura]i-v\ c\ sunte]i întru adev\r!  

Apoi, preot fiind în Turda, l-am vizitat de mai multe ori la c\su]a lui 
de pe strada Cernica. Era împreun\ cu prezbitera Maria, care se comporta 
ca o m\icu]\. Atunci finaliza colec]ia filocalic\. Lucra la al zecelea volum 
[i era preocupat de modul în care abordarea teologic\ poate deveni du-
hovniceasc\. 
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Ca episcop tân\r, în 1993, toamna, am z\bovit [i eu câteva minute 
lâng\ catafalcul lui. Era senin, ca un sfânt. Realizam c\ pleac\ nu numai 
un mare teolog, ci [i un p\rinte duhovnicesc de referin]\. 

P\rintele Dumitru St\niloae a fost [i un m\rturisitor. A petrecut cinci 
ani în închisorile comuniste pentru activitatea sa teologic\ [i duhovni-
ceasc\, precum [i pentru crezul s\u. Era acuzat pentru rela]iile sale du[-
m\noase, pentru participarea la activit\]ile mi[c\rii Rugului Aprins. 

Citim în dosarul s\u de urm\rire c\ [i dup\ 23 august 1944 a continuat 
s\ men]in\ leg\tura cu o serie de elemente du[m\noase, printre care [i legionari, 
încadrându-se în grupul subversiv condus de Teodorescu Alexandru, zis Sandu 
Tudor, unde al\turi de ceilal]i membrii ai grupului a desf\[urat o intens\ activitate 
du[m\noas\ împotriva orânduirii de stat democrat-populare din R.P.R.  

Aceasta era vina: încadrarea în grupul subversiv, de la Rugul aprins. 
Activitatea du[m\noas\ era de fapt o preocupare duhovniceasc\ de cea 
mai înalt\ ]inut\, iar colaborarea la Gândirea nu avea nimic legionar. 
Scrisul P\rintelui St\niloae era elevat, duhovnicesc [i uneori, na]ionalist, 
în sensul bun al cuvântului. 

Am celebrat 110 zece ani de la na[terea P\rintelui St\niloae [i 20 de ani 
de la mutarea sa la Domnul. Şi f\când a[a, am împlinit [i un îndemn pe 
care ni-l d\ Sfântul Apostol Pavel: Aduce]i-v\ aminte de mai-marii vo[tri, 
care v-au gr\it vou\ cuvântul lui Dumnezeu; privi]i cu luare-aminte cum [i-au 
încheiat via]a [i urma]i-le credin]a (Evrei 13, 7).  

În lumea noastr\ în care toate sunt relative avem nevoie de repere 
puternice. Şi, unul dintre ele, este P\rintele Dumitru St\niloae.  

 



P\rintele Dumitru St\niloae – Itinerar filocalic 

Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Holbea 

L-am c\utat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în c\r]i, în idei 
[i în simboluri. Dar acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. Într-o zi 
am descoperit în scrierile Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii c\ e cu putin]\ s\-l întâl-
ne[ti în mod real pe Dumnezeu prin rug\ciune. Şi atunci L-am auzit zicându-mi: 
Îndr\zne[te s\ în]elegi c\ te iubesc! Atunci cu r\bdare m-am pus pe lucru. 
Astfel, am în]eles treptat c\ Dumnezeu e aproape, c\ m\ iube[te [i c\, um-
plându-m\ de iubirea Lui, inima mea se deschide celorlal]i. Am în]eles c\ iu-
birea e comuniunea cu Dumnezeu [i cu cel\lalt. Şi c\, f\r\ aceast\ comuniune, 
lumea nu e decât triste]e, ruin\, distrugere, masacre. S\ vrea lumea s\ tr\-
iasc\ în aceast\ iubire [i atunci ar cunoa[te via]a ve[nic\1. 

 
Tradi]ia Bisericii a putut fi asumat\ [i valorizat\ în a[a manier\ încât 

s\ poat\ fi actual\ [i s\ r\spund\ cerin]elor omului recent prin redeschi-
derea accesului la dogme [i la profunzimea con]inutului lor duhovnicesc 
f\cut concret în comuniunea eclezial\, dup\ cum însu[i p\rintele m\rtu-
rise[te: 

 
Ne-am str\duit în aceast\ sintez\ (Teologia Dogmatic\ – n.a.), ca [i în acele 

studii, s\ descoperim semnifica]ia duhovniceasc\ a înv\]\turilor dogmatice, 
s\ eviden]iem adev\rul lor în coresponden]a lor cu trebuin]ele adânci ale su-
fletului care caut\ mântuirea [i înainteaz\ pe drumul ei în comuniunea cât 
mai pozitiv\ cu semenii, prin care ajunge la o anumit\ experien]\ a lui Dum-
nezeu, ca suprem\ comuniune [i ca izvor al puterii de comuniune2.  

 
Cu alte cuvinte, „P\rintele St\niloae este totodat\ cel care a adus în 

teologia ortodox\ contemporan\ nu doar un alt suflu, prin respira]ia 
Duhului, ci mai mult decât aceasta: a cl\dit pentru teologie un nou vad 

                                                            
1 Pr. Dumitru STĂNILOAE [i M.-A. COSTA DE BEAUREGARD, Mica Dogmatic\ 

vorbit\. Dialoguri la Cernica, traducere Maria-Cornelia Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2007, 
p. 227. 

2 Idem, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I, Edi]ia a III-a, Editura Insitutului Biblic 
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2003, p. 5. 
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de reflec]ii, a impus criteriile duhovnice[ti ale tradi]iei [i, mai ales, a des-
chis o viziune universalist\ atât de proprie [i de necesar\ ortodoxiei”3. 

Opera p\rintelui St\niloae reprezint\ modelul theologhisirii autentice, 
în care duhul patristicii r\s\ritene este t\lm\cit omului epocii noastre 
într-un mod care înseamn\: 

- fidelitatea creatoare fa]\ de trecut,  
- imperativele lumii contemporane,  
- perspectiva eshatologic\.  
Caracteristica dominant\ a teologiei p\rintelui Dumitru St\niloae 

este spiritul ei de sintez\, a[a cum recent remarca teologul A.M. Allchin: 
„P\rintele St\niloae însu[i mi-a spus c\ în modul s\u de a face teologie 
se reg\sesc trei elemente, [i anume: teologia dogmatic\, spiritualitatea 
filocalic\ [i dialogul cu literatura, poezia, cultura în general”4.  

Impactul pe care traducerea Filocaliei, ca parte esen]ial\ în progra-
mul teologic ce viza o restaurare a patristicii r\s\ritene, l-a avut atât 
asupra teologiei ortodoxe sub aspectul ei academic, mai ales asupra mo-
dului în care Filocalia a fertilizat gândirea p\rintelui St\niloae, dar, toto-
dat\, [i implica]iile unui astfel de demers în via]a bisericeasc\ [i societatea 
româneasc\. Într-un articol publicat recent, Andrew Louth, abordând pro-
blema influen]ei Filocaliei în lumea Ortodox\, f\cea distinc]ia între (1) 
receptarea fizic\ – „cum a fost citit\, cine a citit-o, când, cum [i în ce limbi 
a fost tradus\, dac\ selectarea textelor spre traducere sugereaz\ moda-
lit\]i diferite de primire [i în]elegere a Filocaliei” [i (2) receptarea noetic\ – 
cum a influen]at Filocalia modul în care cititorii au în]eles natura vie]ii 
cre[tine, natura Bisericii, [i, în mod special, chiar natura teologiei?”5 Teologul 
englez aborda problema influen]ei textului filocalic la nivelul întregii 
Ortodoxii. 

„Cea mai important\ lucrare din spa]iul Ortodox în timpul celor patru 
secole de turcocra]ie”6 reprezint\ o colec]ie de texte duhovnice[ti scrise 

                                                            
3 Mihail NEAMŢU, „Confesiunea apostolic\, hermeneutica Scripturii [i limbajul 

teologic al Ortodoxiei”, în Dumitru St\niloae sau paradoxul teologiei, volum coordonat 
de Teodor Baconsky [i Bogdan T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, 
p. 316. 

4 A. M. ALLCHIN în Ştefan TOMA, „Teologul A.M. Allchin, un prieten sincer al 
Ortodoxiei române[ti”, în Telegraful Român, nr. 33-34/2004, p. 4. 

5 Andrew LOUTH, „The Influence of the Philokalia in the Orthodox World” în 
The Philokalia: A Classic Text of Orthodox Spirituality, editat de Brock Bingaman [i 
Bradley Nassif, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 50. 

6 Kallistos WARE, „Saint Nikodimos and the Philokalia” în Mont Athos the Sacred 
Bridge. The Spirituality of the Holy Mountain, editat\ de Dimitri Conomos [i Graham 
Speake, Editura Peter Lang, Oxford, p. 72. 
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de treizeci [i [ase de autori, alc\tuit\ prin eforturile Sfântului Macarie al 
Corintului [i ale Sfântului Nicodim Aghioritul [i tip\rit\ pentru prima 
dat\ la Vene]ia în 1782, sub numele de Filocalia sfintelor nevoin]e culeas\ de 
la Sfin]ii [i de Dumnezeu purt\torii P\rin]i în care se vede cum, prin filozofia 
vie]ii active [i a contempla]iei, mintea se cur\]e[te, se lumineaz\ [i se des\vâr[e[te. 
A doua edi]ie a acesteia avea s\ apar\ în dou\ volume la Atena, în 1893. 
Publicat\ într-o vreme în care R\s\ritul Ortodox f\cea eforturi conside-
rabile în recuperarea izvoarelor patristice, Filocalia greceasc\ adun\ texte 
ascetico-mistice ap\rute pe parcursul a zece secole, începând cu secolul 
al IV-lea [i încheind cu secolul controverselor isihaste. Ra]iunea care a 
stat la baza select\rii textelor ce au compus colec]ia filocalic\ se bazeaz\ pe 
o tradi]ie mai veche. P\rin]ii duhovnice[ti din Sfântul Munte obi[nuiau 
s\ recomande monahilor citirea unor texte duhovnice[ti în care via]a as-
cetic\, rug\ciunea, postul, virtu]ile [i patimile reprezentau temele prin-
cipale. Prin urmare, aceast\ tradi]ie preexistent\ constituie baza [i crite-
riul de selec]ie pentru textele [i autorii introdu[i în Filocalie. Paralel cu 
eforturile de alc\tuire [i tip\rire a Filocaliei grece[ti, Sfântul Paisie Velici-
covski traducea în slavon\ numeroase astfel de texte patristice ce aveau 
s\ fie publicate în 1793 în Dobrotoliubie (traducerea slavon\ a grecescului 
Filocalie – „iubirea de frumos”). 

Num\rând 721 de pagini în folio, colec]ia în slavon\ „grupa în 3 
p\r]i scrierile a 15 autori din cei 36 ai Filocaliei grece[ti; partea a patra, 
cu scrierile a altor 9 autori, a ap\rut mai târziu, cândva în intervalul 1797-
1800”7. Dup\ m\rturia lui Andrew Louth, „se credea c\ Sfântul Paisie a 
selectat pur [i simplu texte din Filocalia greceasc\ pentru a realiza tradu-
cerea sa, dar acum se consider\ c\, de fapt, selec]ia sa deriv\ din surse 
similare… selec]ia sa are un scop diferit în compara]ie cu selec]ia oferit\ 
de Filocalia greceasc\: materialul teologic mai complex este omis, iar ceea 
ce r\mâne are un caracter mult mai ascetic”8. Datorit\ faptului c\ Filocalia 
Sfântului Paisie era în limba slavon\, între anii 1877-1889, Sfântul Teofan 

                                                            
7 Diac. Ioan I. ICĂ jr., „Stare]ul Vasile [i cheile Filocaliei – de la Poiana M\rului 

în canonul Ortodoxiei române[ti [i ecumenice” în Dario Raccanello, Sfântul Vasile de 
la Poiana M\rului. Introduceri în rug\ciunea lui Iisus [i isihasm, colec]ia Filocalica, tra-
ducere de Ioan [i Maria-Cornelia Ic\ jr., Editura Deisis, Sibiu, 2009, p. 15. Bazându-se 
pe studiul arhimandritului Ciprian Zaharia, „Biserica Ortodox\ Român\ [i traducerile 
patristice [i filocalice în limbile moderne”, publicat ini]ial în limba italian\ [i tradus 
în Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul. Un moment românesc în istoria spiritualit\]ii euro-
pene, Editura Roza Vânturilor, Bucure[ti, 1996, pp. 46-64, diac. Ioan I. ICĂ jr. sus]ine 
existen]a unei „Filocalii” române[ti realizat\, în paralel cu cea slavon\ [i înainte de 
apari]ia Filocaliei grece[ti, de monahii de la m\n\stirea Neam]. 

8 Andrew LOUTH, op. cit., p. 53. 
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Z\vorâtul9, bazându-se pe Filocalia greceasc\ [i incluzând multe din textele 
omise în Dobrotoliubie, public\ o traducerea a Filocaliei în limba rus\, în cinci 
volume.  

În secolul al XX-lea Filocalia a început s\ fie tradus\ în principalele 
limbi europene. Apari]ia unor texte filocalice în limba englez\ este legat\ 
de numele lui E. Kadloubovsky [i G.E.M. Palmer în al cincilea deceniu al 
secolului trecut [i se bazau pe Filocalia lui Teofan10. Cu toate acestea, prin 
str\daniile lui Kallistos Ware, Philip Sherrard [i G.E.H. Palmer, o nou\ 
traducere în limba englez\ bazat\ integral pe textele Filocaliei Sfântului 
Macarie [i Sfântului Nicodim a fost planificat\ s\ apar\ în cinci volume. 
În momentul de fa]\, doar patru din cele cinci volume au v\zut lumina 
tiparului11. În lumea francez\ Paul Guillard, public\ lucrarea Petite Philo-
calie de la Prière de Coeur12, însumând dou\zeci [i unu de texte filocalice 
scurte, selectate riguros. Textul integral al Filocaliei grece[ti a fost tradus 
între anii 1979 [i 1991 de reputatul teolog francez de la Institutul Teologic 
Ortodox Saint Serge din Paris, Olivier Clément. 

Filocalia româneasc\ 

În limba român\, apari]ia Filocaliei este opera p\rintelui Dumitru St\-
niloae (1903-1993). P\rintele St\niloae a tradus peste 10 000 de pagini 
filocalice, din care 4000 de pagini sunt texte traduse [i ad\ugate de teo-
logul român pe lâng\ textele clasice ale Filocaliei grece[ti. Evaluând ex-
cep]ionala contribu]ie a p\rintelui St\niloae la apari]ia edi]iei române[ti 
a colec]iei filocalice, Andrei Ple[u îl nume[te pe acesta „omul institu]ie”:  

 

                                                            
9 Pentru o foarte bun\ introducere în gândirea Sfântului Teofan Z\vorâtul a se 

vedea Tomáš ŠPIDLÍC, Teofan Z\vorâtul. Inima [i Duhul: O fenomenologie ascetico-
mistic\, traducere de Maria-Cornelia Ic\ jr., Editura Deisis, Bucure[ti, 2011. 

10 Writings from the Philokalia on Prayer of the Heart, traducere de E. Kadloubovsky 
[i G.E.H. Palmer, Editura Faber and Faber, Londra, 1951; Early Fathers from the Philo-
kalia: together with some writings of Saint Abba Dorotheus, Saint Isaac of Syria, and Saint 
Gregory Palamas, traducere de E. Kadloubovsky [i G.E.H. Palmer, Editura Faber and 
Faber, Londra, 1954. Cei doi editori au întâmpinat dificult\]i în încercarea de a g\si 
o editur\ care s\ publice aceste traduceri. Ini]ial, chiar editura Faber and Faber [i-a 
manifestat reticen]a în a publica texte filocalice cu un num\r de cititori redus. Sur-
prinz\tor sau nu, aceste dou\ lucr\ri publicate de Palmer [i Kadloubovsky au avut 
un succes nea[teptat. 

11 Într-un interviu televizat, mitropolitul Kallistos WARE m\rturisea c\ lucreaz\ 
în momentul de fa]a la ultimul volum, iar anul în care aproximeaz\ apari]ia acestuia 
ar fi 2015. 

12 Paul GOUILLARD, Petite Philocalie de la Prière de Coeur, Paris, 1953. 
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Se nume[te om-institu]ie un om ce face de unul singur ceea ce în mod 
normal fac institu]ii [i colective întregi. În sens, s\ nu zicem normal, s\ zicem 
obi[nuit, o traducere de anvergura Filocaliei este opera unei institu]ii. E lu-
crat\ într-un colectiv, care trude[te ani de zile, [i to]i membrii echipei de tra-
duc\tori devin academicieni, înc\ înainte de a-[i fi încheiat treaba... La noi, 
aceea[i isprav\ este performan]a unui singur om, care devine academician 
abia dup\ 80 de ani ([i asta numai pentru c\ între timp a avut loc o revolu]ie). 
Efortul s\u nu se bucur\ de ajutorul unor institu]ii, al unor grupuri, al unor 
speciali[ti... Un om-institu]ie este cineva care întotdeauna are mai mult de 
dat decât de primit”13. 

 
Profesor de teologie la numai 26 de ani, cu vast\ cultur\ teologic\ [i 

filosofic\ în urma studiilor de specializare în Grecia, Germania, Fran]a [i 
la Belgrad, p\rintele St\niloae, dup\ publicarea în 1938 a unui studiu de-
dicat Sfântului Grigorie Palama14 [i a unui tratat de hristologie15 în 1943, în 
anul 1946, la Sibiu, public\, în vremuri tulburi pentru ]ar\, primul volum al 
Filocaliei române[ti: Filocalia sau culegere din scrierile sfin]ilor P\rin]i cari 
arat\ cum se poate omul cur\]a, lumina [i des\vâr[i. Cu ajutorul ieromona-
hului Arsenie Boca [i prin sprijinul mitropolitului Nicolae B\lan, epis-
copului Nicolae Popovici, patriarhului Justinian [i episcopului Nicolae 
Colan, aveau s\ vad\ lumina tiparului, tot la Sibiu, înc\ alte trei volume: 
vol. II (1947), vol. III (1948) [i vol. IV (1948). Astfel, primul volum din 
cele dou\ ale Filocaliei grece[ti (cu 18 autori din cei 32), a[a cum fusese 
publicat la Atena în 1893, avea s\ fie tradus în patru volume în edi]ia 
româneasc\. Diac. Ioan I. Ic\ jr explic\:  

 
Diferen]ele se explic\ prin progresul [tiin]ific modern, care a precizat in-

tervalul unor autori filocalici altfel sau mai exact decât se [tia la nivelul cu-
no[tin]elor din secolul XVIII, pe vremea lui Nicodim Aghioritul. Traducerea 
româneasc\ rezervând dou\ volume – II-III – scrierilor Sfântului Maxim 
M\rturisitorul, volumul I grupa autori duhovnice[ti anteriori mijlocului seco-
lului VII, iar volumul IV cuprindea autori filocalici din secolele VII-XI16.  

                                                            
13 Andrei PLEŞU, „Dumitru St\niloae-omul institu]ie” în Anuarul Facult\]ii de Te-

ologie Ortodox\ „Patriarhul Justinian” din Bucure[ti (2003-2004) închinat memoriei p\-
rintelui Dumitru St\niloae cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la na[tere, Editura Uni-
versit\]ii din Bucure[ti, 2004, p. 99. 

14 Pr. Dumitru STĂNILOAE, Via]a [i înv\]\tura Sfântului Grigorie Palama, cu trei 
tratate traduse (Seria teologic\ 10), Sibiu, 1938, 294+CLX p. 

15 IDEM, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, 404 p. 
16 Diac. Ioan I. ICĂ jr., „Filocalia de la Sibiu, 1946-1948, în fa]a României sovietizate” 

în Filotei Sinaitul, Trezia min]ii [i cerul inimii. Integrala scrierilor, Colec]ia Filocalica, 
Studiu introductiv [i text stabilit de monahul Raffaele Ogliari, traducere [i argu-
ment de diac. Ioan I. Ic\ jr., Editura Deisis, Sibiu, 2009, pp. 15-16. 
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Dac\ în Filocalia greceasc\ se afl\, al\turi de „Capete despre dragoste”, 
„Tâlcuiri la Tat\l nostru” [i „Capete gnostice”, o scriere numit\ „Cinci 
sute de capete referitoare la teologie [i iconomie, virtute [i p\cat”, 
p\rintele St\niloae, luând în calcul cercet\rile în domeniu întreprinse de 
W. Soppa [i M. Th. Disdier, care au eviden]iat faptul c\ din cele cinci 
sute de capete 422 sunt extrase din lucrarea „R\spunsuri c\tre Talasie” [i 
din scoliile acesteia, hot\r\[te s\ redea aceast\ „scriere în întregime pentru 
a în]elege mai bine cugetarea sfântului”17. Dac\ volumul I din Filocalia 
româneasc\ aduna scrieri duhovnice[ti din Sfântul Antonie cel Mare, 
Evagrie Ponticul, Ioan Cassian, Marcu Ascetul, Diadoh al Foticeei [i Isaia 
Pustnicul, volumul IV includea autori precum Isihie de la Sinai, Ioan 
Carpatiul, Teodor din Edessa, Talasie Libianul, Ioan Damaschinul, Filotei 
Sinaitul, avva Filimon, Teognost, Ilie Ecdicul [i Teofan Monahul. Al\turi 
de introducerile realizate de p\rintele St\niloae, care ofer\ datele nece-
sare unei lecturi u[oare a textelor, notele extinse ale acestuia continu\ 
într-un chip „organic” [i firesc, devenind, în acest fel, un continuator 
fidel al gândirii [i sim]irii patristice18. În contextul instaur\rii comunis-
mului autoritar, p\rintele St\niloae a trebuit s\ p\r\seasc\ Sibiul [i s\ se 
mute la Bucure[ti unde a activat la Institutul Teologic din Bucure[ti ca pro-
fesor pentru candida]ii la doctorat. Astfel, proiectul de publicare a Filocaliei 
române[ti este interzis. Întemni]at timp de cinci ani de zile, ca fiind ostil 
guvern\rii comuniste, teologul român, începând din 1963, public\ numai 
articole teologice care îi vor aduce un renume interna]ional. I se va per-
mite publicare urm\toarelor [ase volume din Filocalie dup\ 28 de ani, în 
perioada 1976-1981: vol. V (1976), vol. VI (1977), vol. VII (1977), vol. VIII 
                                                            

17 Pr. Dumitru STĂNILOAE, „Cuvânt înainte la prima edi]ie” în Filocalia sau cu-
legere din scrierile sfin]ilor P\rin]i cari arat\ cum se poate omul cur\]a, lumina [i des\vâr[i, 
vol. III, Sfântul Maxim M\rturisitorul: R\spunsuri c\tre Talasie, traducere din gre-
ce[te, introducere [i note de Dumitru St\niloae, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2004, 
pp. 8-9. 

18 Horia-Roman PATAPIEVICI propunea ca Filocalia româneasc\ a p\rintelui St\-
niloae s\ fie citit\ plecând de la notele de subsol la text, pentru a putea vedea le-
g\tura lor cu adev\rat organic\. În acest sens, Horia-Roman Patapievici m\rtu-
rise[te: „Eu unul am f\cut lucrul acesta cu Filocalia [i pot s\ v\ spun c\, cu excep]ia 
volumului unu [i patru, care nu au note de subsol decât la capitolele introductive la 
fiecare dintre autorii tradu[i, celelalte volume au din ce în ce mai abundente note 
care se desf\[oar\ serial... foarte multe note nu sunt strict\ erudi]ie, nu sunt tehnice, 
nu slujesc numai configurarea spa]iului erudit sau înso]irea nespecialistului într-un 
domeniu complicat, ci sunt note foarte personale, sunt note de teologie, sunt note – [i 
aceasta îmi place cel mai mult – care înso]esc textul cu o inten]ie duhovniceasc\” – 
„Dumitru St\niloae [i notele de subsol ale Filocaliei” în Anuarul Facult\]ii de Teologie 
„Patriarhul Justinian” din Bucure[ti (2003-2004), p. 104. 
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(1979), vol. IX (1980), vol. X (1981). Ultimele dou\ volume vor fi publicate 
abia dup\ Revolu]ia din 1989: vol. XI (1990), vol. XII (1991)19. Cu volumul 
V, p\rintele St\niloae continu\ cel de-al doilea volum al Filocaliei grece[ti, 
ad\ugând în cel de-al VI-lea volum o selec]ie din scrierile Sfântului 
Simeon Noul Teolog. Mai mult decât atât, includerea [i altor texte neexis-
tente în Filocalia greceasc\ continu\ [i în celelalte volume: Varsanufie [i Ioan 
(vol. XI), avva Dorotei (vol. IX), „Scara” Sfântului Ioan Sc\rarul (vol. IX), 
Isaac Sirul (vol. X), un apendice dedicat isihasmului românesc cu texte 
din Sfântul Vasile de la Poiana M\rului în vol. VIII. În paralel cu a doua 
perioad\ de publicare a Filocaliei române[ti (1976-1981), teologia româ-
neasc\ este îmbog\]it\ de c\tre p\rintele St\niloae cu cele trei volume de 
Teologie Dogmatic\ Ortodox\20 ap\rute în 1978, anul în care niciun volum 
filocalic nu este publicat. Intervalul dintre cea de-a doua perioad\ de tra-
ducere [i ultima îi permite teologului român publicarea altor lucr\ri teo-
logice21. Departe de a epuiza lucr\rile teologice ale p\rintelui St\niloae 
dup\ 1981, trebuie men]ionat faptul c\, teologul român public\ [i o serie 
de lucr\ri patristice integrate, în cea mai mare parte, în colec]ia P\rin]i [i 
Scriitori Biserice[ti ini]iat\ de patriarhul Justin Moisescu. Dintre Sfin]ii 
P\rin]i [i scriitorii biserice[ti tradu[i de p\rintele St\niloae amintim: Clement 
Alexandrinul, Atanasie cel Mare, Grigorie de Nyssa, Grigorie Teologul, 
Dionisie Areopagitul, Maxim M\rturisitorul [i Simeon Noul Teolog.  

Veritabil „far de lumin\ într-un context dominat de întuneric [i 
bezn\”22, Filocalia p\rintelui St\niloae r\mâne un eveniment memorabil 

                                                            
19 Întreaga colec]ie a Filocaliei române[ti avea s\ fie publicat\ ulterior integral la 

prestigioasa editur\ Humanitas. În momentul de fa]a, s-a reluat editarea Filocaliei 
p\rintelui St\niloae la Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Române. 
Din cele 12 volume, la Editura Patriarhiei Române au ap\rut 9 volume. Celelalte 3 vo-
lume sunt în curs de publicare. 

20 Pr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol. I-III, Editura Insti-
tutului Biblic [i de Misiune al B.O.R., Bucure[ti, 1978. Lucrarea avea s\ cunoasc\ 
ulterior înc\ dou\ edi]ii: 1996-1997 [i 2003. 

21 IDEM, Spiritualitatea ortodox\ în Mitropolitul Nicolae MLADIN (ed.), Teologia 
moral\ ortodox\, vol. III, Bucure[ti, 1981. Lucrarea va fi republicat\ ulterior sub de-
numirea de Spiritualitatea ortodox\. Ascetica [i Mistica, Editura Institutului Biblic [i de 
Misiune al B.O.R., Bucure[ti, 1993. O alt\ edi]ie avea s\ apar\ dup\ 2000; alte lucr\ri 
ce merit\ amintite sunt: Spiritualitate [i comuniune în liturghia ortodox\, Craiova, 1986; 
o a doua edi]ie va fi publicat\ în 2004; Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 
1987. Departe de a epuiza lucr\rile teologice ale p\rintelui St\niloae dup\ 1981, 
trebuie men]ionat faptul c\ teologul român public\ o serie de lucr\ri patristice inte-
grate, în cea mai mare parte, în colec]ia Filocalia. 

22 Maciej BIELAWSKI, P\rintele Dumitru St\niloae, o viziune filocalic\ despre lume, 
traducere [i cuvânt înainte de diac. Ioan I. Ic\ jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 52. 
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pentru teologia [i cultura româneasc\ în secolul XX. Ca ni[te puncte de 
lumin\ pe pergamentul sângeros al veacului ideologiilor ateiste, Filocalia 
româneasc\ a constituit aerul blajin care a mângâiat un neam plin de su-
ferin]e [i nevoi. Este binecunoscut\ scrisoarea lui Emil Cioran c\tre teo-
logul român din 22 iunie 1985:  

 
Mult stimate P\rinte St\niloae, scump prieten,...V-am spus la Paris [i ]in 

s\ repet c\ Filocalia este un monument capital în istoria limbii noastre. În ace-
la[i timp, ce lec]ie de profunzime pentru un neam nefericit [i u[urelnic. Din 
toate punctele de vedere, o asemenea oper\, este chemat\ s\ joace un rol con-
siderabil. Sunt nespus de mândru c\ v\ cunosc de mai mult de o jum\tate de 
veac. Cu tot respectul [i cu toat\ prietenia lui Emil Cioran23. 
 

„Sub presiunea modelului epistemologic iluminist, disciplinele uma-
niste [i teologia vor tinde s\ adopte imitativ modelul obiectivant al [tiin-
]elor exacte”24. Teologia Ortodox\, la nivel academic, p\[e[te imatur\ [i 
naiv\ în modernitate, împropriindu-[i instrumentarul teologiei scolastice 
odat\ cu integrarea acesteia în înv\]\mântul de stat. 

 
Modernitatea a însemnat pentru teologie o îndelungat\ captivitate babilo-

nic\, datorit\ seducerii ei de c\tre idealul metodei [tiin]ifice. Aflat\ sub impe-
rativul asimil\rii obiective, pretins\ garan]ie a metodologismului, teologia 
academic\, atât cea occidental\ cât [i cea r\s\ritean\, [i-a pierdut orice leg\-
tur\ cu modelul patristic al teologiei: unul în care discursul venea fie în prelun-
girea liturghiei, fie în întâmpinarea ei [i a c\rui utilitate era asigurat\ de apar-
tenen]a dogmatic\ [i sacramental\ la Biseric\. Astfel, ideologia Iluminismului 
umanist, deghizat\ în spatele unei metodologii ariene (Arhim. Iustin Popovici) 
a introdus [i în sânul teologiei cre[tine ruptura dintre minte [i inim\25.  

 
În aceast\ situa]ie, teologia academic\, „sedus\” de metodologii obiec-

tive [i poate complexat\ în raporturile ei cu [tiin]ele mai mult sau mai 
pu]in exacte, s-a rupt de experien]a [i via]a liturgico-duhovniceasc\, 
transformându-[i discursul într-unul ra]ionalist, scolastic, arid [i ineficient 

                                                            
23 Scrisoarea este preluat\ din textul conferin]ei doamnei Lidia St\niloae sus]i-

nut\ la Paris, în septembrie 2011, cu prilejul traducerii în limba francez\ a c\r]ii 
p\rintelui St\niloae, Ascetica [i Mistica Bisericii Ortodoxe. Textul poate fi consultat 
online la adresa http://www.doxologia.ro/conferinte/lidia-staniloae-cu-cat-trec-
anii-tata-devine-tot-mai-de-neuitat (05.08.2013). 

24 Diac. Ioan I. ICĂ jr., „Teologia ca deslu[ire a Tainei”, în Andrew LOUTH, Des-
lu[irea Tainei (Despre natura teologiei), traducere [i postfa]\ de Mihail Neam]u, Editura 
Deisis, Sibiu, 1999, p. 8. 

25 Mihail NEAMŢU, „Gâlceava dintre adev\r [i metod\ sau despre giude]ul tra-
di]iei cu [tiin]a” în Andrew Louth, op. cit., pp. 230-231. 
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acelea[i vie]i a Bisericii care pulsa ortodox. „S-a creat astfel o stare de 
acut\ discrepan]\ între teologia academic\ scolastic\ [i moralist\ a fa-
cult\]ilor pe de o parte, [i via]a popular\, respectiv tradi]ia liturgic\ [i 
mistic\ proprie Ortodoxiei înc\ din epoca patristic\ [i bizantin\ pe de 
alt\ parte”26. Numero[i sunt teologii care au caracterizat aceast\ stare ca 
una de pseudomorfoz\ apusean\ în teologia ortodox\. Termenul „pseu-
domorfoz\, aplicat Ortodoxiei înseamn\: un fenomen apare mai departe 
ca ortodox, îns\ din punct de vedere al con]inutului a devenit deja ro-
mano-catolic sau protestant”27. C\derea în aceast\ neautenticitate la nivel 
de metod\ [i instrumentar în teologia de [coal\, prin îndep\rtarea de 
duhul P\rin]ilor Bisericii, nu a fost str\in\ nici spa]iului românesc în 
zorii modernit\]ii de dup\ „lunga noapte a turcocra]iei în Balcani”28. 
Ra]ionalismul, istorismul [i moralismul reprezentau traiectoriile de definire 
ale teologiei academice centrat\ pe secundar [i devenit\ abstract\, încre-
menit\ în concepte [i silogisme.  

 
Divizat\ pe sec]ii – biblic\, istoric\, sistematic\ [i practic\ –, teologia aca-

demic\ devenea un demers ra]ional de analiz\ intelectual\ [i sistematizare 
teoretic\ [i practic\ a Revela]iei divine: pe baza datelor pozitive oferite de [tiin-
]ele biblice [i istorice – care prezentau Sfânta Scriptur\ [i Tradi]ia Bisericii în 
pozitivitatea lor –, teologia sistematic\ era expunerea ra]ional\ a sistemului 
doctrinei [i moralei cre[tine, iar teologia practic\ analiza aplicarea concret\ a 
principiilor biblice, dogmatice [i morale în via]a liturgic\, pastoral\ [i cano-
nic\ a Bisericii.29 

 
Cu aceast\ teologie arid\, de care ulterior se va deta[a, se confrunt\ 

[i p\rintele St\niloae în anii studen]ie la Cern\u]i unde înv\]\mântul 
teologic, ra]ional [i riguros [tiin]ific, dar f\r\ interes pentru semnifi-
ca]iile duhovnice[ti ale adev\rurilor de credin]\, era organizat\ dup\ 
modelul german. 

                                                            
26 Diac. Ioan I. ICĂ jr., „P\rintele Alexander, mistagogia [i teoria marii unific\ri 

în teologia ortodox\” în Ierom. Alexander Golitzin, Mistagogia - experien]a lui Dumne-
zeu în Ortodoxie, traducere [i prezentare de Ioan I. Ic\ jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998, p. 6. 

27 Prof. Dr. Karl Christian FELMY, „Întâlnirea teologiei ortodoxe cu influen]ele 
apusene. O dezbatere a teoriei pseudomorfozei apusene a Ortodoxiei.” în Anuarul 
Facult\]ii de Teologie Ortodox\ „Patriarhul Justinian” a Universit\]ii din Bucure[ti, Edi-
tura Universit\]ii din Bucure[ti, 2008, p. 293. 

28 Pr. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ, „Înnoirea în teologia ortodox\ contemporan\: sens, pro-
bleme, dimensiuni” în Karl Christian FELMY, Dogmatica experien]ei ecleziale. Înnoirea 
teologiei ortodoxe contemporane, traducere [i introducere Pr. Prof. Dr. Ioan Ic\, Editura 
Deisis, Sibiu, 1999, p. 7. 

29 IDEM, Canonul Ortodoxiei. Canonul Apostolic al primelor secole, vol I, Editura 
Deisis/Stravropoleos, Sibiu, 2008, pp. 21-22. 
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Teologia ortodox\ a secolului al XX-lea a fost, a[adar, marcat\ de ceea 
ce numim neo-sinteza patristic\, elan teologic care î[i propunea recupe-
rarea metodei [i instrumentarului autentice de theologhisire, specifice [i 
proprii spa]iului teologic r\s\ritean, reînnoind discursul s\u prin întoarce-
rea la P\rin]ii Bisericii, f\r\ a condamna aspectului [tiin]ific sau acade-
mic al teologiei, ci numai denun]ând ruperea acesteia de dimensiunea 
harismatic\, liturgic\ [i filocalic\. De[i rena[terea patristic\ în teologia 
Bisericii de R\s\rit a marcat secolul trecut [i constituie, chiar [i în secolul 
nostru, principalul program [i direc]ie teologic\, „aceasta este parte a 
unui fenomen mai larg în Ortodoxie” ale c\rui fons et origo le reprezint\ 
publicarea Filocaliei30. Prin urmare, eforturile teologilor ortodoc[i de re-
cuperare a metodologiei patristice de teologhisire vin în continuarea 
muncii de publicare (Filocalia greceasc\) [i traducere a Filocaliei (Sfântul 
Paisie, Sfântul Teofan). Nu este de mirare c\ teologii secolului XX au 
sim]it nevoia ca, în paralel cu publicarea operelor lor teologice ce aveau 
s\ marcheze aceast\ înnoire a discursului ortodox, s\ traduc\ colec]ia filoca-
lic\ în limbile moderne. Traducerea Filocaliei în limba român\ de c\tre 
p\rintele St\niloae este ca un aluat din care a dospit nu numai opera sa 
teologic\, dar [i aluatul care, fr\mântat cu grij\ de genera]iile de teologi 
români, poate continua demersul s\u teologic, în care paradigma auten-
tic\ a teologhisirii este îmbinarea armonioas\ dintre teologia harismatic\ 
[i teologia [tiin]ific\. Teologia academic\ legat\ de împ\rt\[irea eclesial\ 
de Dumnezeu este absolut necesar\ comunit\]ii cre[tine. Nefiind du-
blat\ de dimensiunea liturgico-duhovniceasc\, ea devine steril\, specu-
la]ie gratuit\, spectacol intelectual.  

                                                            
30 Andrew LOUTH, „French Ressourcement theology and Orthodoxy: A Living Mu-

tual Relationship?” în Ressourcement: A Movement for Renewal in Twentieth Century 
Roman-Catholic Theology, editat\ de Gabriel Flynn [i Paul D. Murray, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2012, p. 506. Pentru o mai profund\ analiz\ a rela]iei dintre pu-
blicarea Filocaliei [i rena[terea patristic\ din secolul XX, a se vedea Andrew LOUTH, 
„The Patristic Revival and its Protagonsits” în The Cambridge Companion to Orthodox 
Christian Theology, editat\ de Mary B. Cunninghma [i Elizabeth Theokritoff, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 188-203. A se vedea [i Ioan I. ICĂ jr., 
„Patristica [i teologia modern\. Semnifica]ia [i actualitatea unui program teologic,” 
în rev. Mitropolia Ardealului, anul XXVII, nr. 10-12, 1982, Sibiu, p. 707; pe aceast\ 
tem\ de remarcat este [i articolul lui Cristinel IOJA, „Dogmatic Orthodox Theology 
in the second half of the 20th century and the early 21st century and its representative 
figures” în International Symposium of Ortodox Dogmatic Theology. Accentes and Perspec-
tives of Orthodox Dogmatic Theology as part of Church Mission in Today’s World. Arad 6-8 
June 2007, Coordinators Rev. Ph. D. Ioan Tulcan and Ph. D. Cristinel Ioja, Editura 
Universit\]ii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2007, pp. 95-120. 
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Este, a[adar, firesc s\ spunem c\ originile neo-sintezei patristice din se-
colul al XX-lea sunt înfipte în solul Filocaliei din care au rodit treptat di-
rec]iile noi [i creatoare ale teologilor ortodoc[i în demersul lor de redo-
bândire „a cugetului patristic”.  

Un teolog occidental, D. Neeser, remarca faptul c\ opera p\rintelui 
St\niloae, „chiar în formele ei cele mai sistematizate”, este doxologie [i 
rug\ciune31. Exist\, a[adar, câteva caracteristici ale teologiei p\rintelui 
St\niloae determinate de redescoperirea gândirii P\rin]ilor Bisericii, în 
special ai p\rin]ilor filocalici, iar aceste caracteristici constituie totodat\ 
[i direc]ii-testament ale gândirii marelui teolog român pe care teologia 
contemporan\ va trebui s\ le valorifice permanent în scopul de a oferi o 
teologie autentic\ ce respir\ duhul patristic [i este, deopotriv\, capabil\ 
s\ r\spund\ nevoilor duhovnice[ti ale omului vremurilor noastre: 

a) descoperirea semnifica]iilor duhovnice[ti ale adev\rurilor dogmatice.  
Cu toate c\ în rândul teologilor secolului al XX-lea, p\rintele St\-

niloae, prin caracteristicile operei teologice, poate fi încadrat al\turi de 
teologi precum Lossky [i Romanidis, originalitatea operei lui, a[ezat\ sub 
înrâurirea duhului filocalic, se eviden]iaz\ prin eforturile constante de a 
raporta teologia academic\ [i dogmele Bisericii la via]a duhovniceasc\. 
F\r\ a diminua în vreun fel contribu]iile celorlal]i teologi neopatristici 
putem spune c\, totu[i, teologia p\rintelui Dumitru St\niloae r\mâne 
nivelul cel mai ridicat la care Tradi]ia Bisericii a putut fi asumat\ [i valo-
rizat\ în a[a manier\ încât s\ poat\ fi actual\ [i s\ r\spund\ cerin]elor 
omului recent prin redeschiderea accesului la dogme [i la profunzimea 
con]inutului lor duhovnicesc f\cut concret în comuniunea eclezial\, 
dup\ cum însu[i p\rintele m\rturise[te:  

 
Ne-am str\duit în aceast\ sintez\ (Teologia Dogmatic\ – n.a.), ca [i în acele 

studii, s\ descoperim semnifica]ia duhovniceasc\ a înv\]\turilor dogmatice, 
s\ eviden]iem adev\rul lor în coresponden]a lor cu trebuin]ele adânci ale su-
fletului care caut\ mântuirea [i înainteaz\ pe drumul ei în comuniunea cât 
mai pozitiv\ cu semenii, prin care ajunge la o anumit\ experien]\ a lui Dum-
nezeu, ca suprem\ comuniune [i ca izvor al puterii de comuniune”32.  

 
Cu alte cuvinte, „P\rintele St\niloae este totodat\ cel care a adus în 

teologia ortodox\ contemporan\ nu doar un alt suflu, prin respira]ia 

                                                            
31 D. NEESER, „The World: Gift of God and Scene of Humanity’s Response. Aspects 

of the Thought of Fr. Dumitru St\niloae” în The Ecumenical Review, 3/1981, p. 272. 
32 Pr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia Dogmatic\ Ortodox\, vol I, Edi]ia a III-a, 

Editura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 
2003, p. 5. 
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Duhului, ci mai mult decât aceasta: a cl\dit pentru teologie un nou vad 
de reflec]ii, a impus criteriile duhovnice[ti ale tradi]iei [i, mai ales, a des-
chis o viziune universalist\ atât de proprie [i de necesar\ ortodoxiei”33.  

b) prin identitatea experien]ei duhovnice[ti cu P\rin]ii Bisericii teologia st\ 
în continuare fireasc\ cu tezaurul patristic [i filocalic.  

Sunt foarte pu]ine ast\zi persoanele în pagina c\rora s\ citim, chiar 
[i retrospectiv, firescul vie]ii dat de împlinirea cu sârguin]\ a voca]iei 
prin îns\[i conlucrarea cu Duhul lui Dumnezeu. Devenirea p\rintelui St\-
niloae, grefat\ pe un secol întreg de istorie european\, este, indubitabil, 
lucrarea providen]ial\ a Duhului Sfânt, prin asumarea în via]a proprie a 
roadelor Filocaliei [i a gândirii patristice:  

 
P\rintele St\niloae a fost un teolog cu toate implica]iile acestei op]iuni [...] 

Mai concret, aceasta înseamn\ c\ baza gândirii sale se afl\ în Sfânta Scriptur\, 
Tradi]ie, P\rin]ii Bisericii (mai cu seam\ P\rin]ii greci [i bizantini dinainte de se-
colul XVI), Liturghie, hot\rârile [i canoanele primelor [apte Sinoade ecume-
nice, iconografia, arhitectura [i imnografia cre[tin\34,  

 
dar mai presus de acestea, gândirea teologic\ a p\rintelui este rodul 

organic al experien]ei dumnezeirii [i, deci, a Duhului Sfânt în propria-i 
via]\. 

 
Personal – spune Placide Deseille – am cunoscut trei teologi ortodoc[i care 

se num\r\ printre cei mai mari ai epocii actuale: Vladimir Lossky, P\rintele 
Popovici [i Dumitru St\niloae. Erau, într-adev\r, din aceia[i ras\ cu P\rin]ii 
Bisericii. Concep]ia lor teologic\ r\mânea cea a Sfin]ilor P\rin]i. To]i trei 
aveau o via]\ duhovniceasc\ [i luminoas\.35  

 
P\rintele St\niloae nu este numai teologul care a tradus [i publicat 

Filocalia româneasc\, dar el continu\ firesc pe P\rin]ii Bisericii prin identi-
tatea experien]ei duhovnice[ti care a stat la baza teologiei sale. Paginile 
teologiei p\rintelui St\niloae sunt pagini filocalice. În persoana p\rin-
telui St\niloae întâlnim teologul complet, rezultat al unei împreune con-
jug\ri la nivel existen]ial a teologiei harismatice cu teologia [tiin]ific\ sau 
academic\, a lui lex orandi cu lex credendi (ca [i în cazul P\rin]ilor Bisericii) [i 
în care rug\ciunea [i iubirea c\tre Dumnezeu [i semeni au devenit dominante:  

                                                            
33 Mihail NEAMŢU, „Confesiunea apostolic\, hermeneutica Scripturii [i limbajul 

teologic al Ortodoxiei”, în Dumitru St\niloae sau paradoxul teologiei, volum coordonat 
de Teodor Baconsky [i Bogdan T\taru-Cazaban, Editura Anastasia, Bucure[ti, 2003, 
p. 316. 

34 Maciej BIELAVSKI, op. cit., p. 74. 
35 Placide DESEILLE, Nostalgia Ortodoxiei, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1995, p. 61. 




