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Cuvânt înainte, 

Anul 2011 a fost declarat prin Hotărârea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, din data de 6 iulie 2010, Anul omagial 
al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română. Această 
hotărâre a declanşat un număr impresionant de activităţi ştiinţifice 
(congrese, conferinţe, simpozioane, dezbateri etc.), pastorale, sociale, 
culturale, angajând ierarhi, preoţi, călugări şi călugăriţe, credin-
cioşi de toate vârstele şi categoriile sociale, instituţii bisericeşti şi 
laice, şcoli de teologie, personalităţi din ţară şi din străinătate, care 
s-au concentrat asupra aspectelor diverse pe care cele două Sfinte 
Taine în dezbatere, Botezul şi Cununia, le implică, căutând să răs-
pundă provocărilor pe care societatea contemporană le adresează 
păstorilor şi păstoriţilor Bisericii. 

Activităţi şi acţiuni de felul celor arătate mai sus au avut loc şi 
în Arhiepiscopia Iaşilor şi ele au fost reflectate la vremea cuvenită 
în buletinul oficial „Candela Moldovei”, în presa locală bisericească 
şi laică, la nivel local şi central, la Radio şi TV Trinitas, şi, în gene-
ral, în toată mass-media preocupată de activităţi spirituale şi culturale. 

În Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Uni-
versităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au avut loc, pe parcursul 
anului 2011, mai multe activităţi dedicate Tainei Botezului şi Tainei 
Cununiei (manifestări ştiinţifice, concerte, expoziţii, emisiuni radio 
şi TV), susţinute de profesorii de la cele patru specializări, de doc-
toranzi şi de studenţi. 

Una dintre activităţile principale dedicate acestui an omagial a 
fost Simpozionul internaţional cu tema: Tainele Bisericii – pelerinaj 
spre Sfinţenie, organizat la Iaşi, în perioada 16-18 octombrie 2011, în 
colaborare şi cu sprijinul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, având 
ca parteneri Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi Primăria Mu-
nicipiului Iaşi. 

Ca parte a acestui simpozion s-a constituit şi conferinţa Înalt-
preasfinţitului Hierotheos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul 
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Vlasie, cu tema: Teologia ca trăire din perspectiva învăţăturii Părintelui 
Ioannis Romannidis, susţinută în Aula Magna „Mihai Eminescu” a 
Universită]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în data de 14 octom-
brie 2011. 

Deschiderea lucrărilor s-a făcut în sala festivă „Dr. Iustin 
Moisescu” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi a fost binecu-
vântată de Înaltpreasfinţitul Teofan al Moldovei şi Bucovinei, prin 
delegaţii Înaltpreasfinţie Sale, PS Corneliu, Episcopul Huşilor şi PS 
Ioachim Băcăoanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi 
Bacăului. De asemenea, la deschiderea lucrărilor ne-am bucurat de 
prezenţa Domnului Profesor Dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi a delegaţilor Primăriei Muni-
cipiului Iaşi. Simpozionul a adunat la un loc profesori ai Facultăţilor 
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Cluj, Alba Iulia, Oradea, Târ-
govişte, Constanţa şi Iaşi, de la Facultatea de Teologie Romano-
Catolică şi de la cea de Litere ale Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, doctoranzi, studenţi, preoţi şi călugări din Mitro-
polia Moldovei şi Bucovinei. 

Volumul de faţă a rezultat din comunicările şi dezbaterile care 
au avut loc în cadrul Simpozionului şi se constituie dintr-un număr 
de 28 studii, grupate pe cele două secţiuni ale temei principale 
propusă pentru anul 2011, Botezul şi Cununia, şi surprind aspecte 
variate care reflectă preocupările vorbitorilor dar care, în acelaşi 
timp, sunt inspirate din problematica de actualitate din domeniul 
cercetării teologice şi din provocările pastorale. 

În calitate de organizatori, dorim să mulţumim tuturor celor 
care au contribuit la buna desfăşurare a Simpozionului şi, mai 
ales, celor care au prezentat comunicări interesante în plenul lu-
crărilor, devenite parte a acestui volum. Mulţumim Administraţiei 
Fondului Cultural Naţional (AFCN), cu recunoştinţă specială adusă 
Domnului Director Lect.dr. Cristian-Vasile Petcu, pentru suportul 
financiar acordat în vederea publicării volumului. Mulţumim 
Editurii „Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru 
buna colaborare şi pentru calitatea publicaţiilor pe care le reali-
zează. Sincere mulţumiri şi profundă recunoştinţă aducem Înalt-
preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucvinei, pentru tot 
sprijinul acordat la organizarea Simpozionului, la publicarea 
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volumului de faţă şi cu prilejul altor manifestări ştiinţifice care s-au 
desfăşurat în facultatea noastră. 

În speranţa că, prin temele tratate, prezentate la Simpozion şi 
publicate aici, am făcut un lucru plăcut lui Dumnezeu şi folositor 
Bisericii noastre Ortodoxe, dorim tuturor cititorilor îmbogăţire te-
ologică, zidire duhovnicească şi bucurie sfântă din lectura acestui 
volum. 

 
 

Pr.Prof.Dr. Viorel SAVA, 
Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Familia în societatea contemporan\ 

 

13 

 
 

Teologia ca tr\ire din perspectiva înv\]\turii 
P\rintelui Ioannis Romannidis 

Înaltpreasfin]itul HIEROTHEOS VLACHOS, 
Mitropolit de Nafpaktos [i Sfântul Vlasie 

 

Astăzi vă voi vorbi despre teologia empirică, potrivit învăţă-
turii Părintelui Ioannis Romannidis. După cum ştim toţi teologii, 
teologia este viaţa şi glasul Bisericii. În fapt, în realitate, teologia 
este descoperirea lui Dumnezeu, a revelaţiei lui Dumnezeu către 
Sfinţi. Sfântul Grigorie Teologul dă cea mai limpede definiţie a 
ceea ce înseamnă a fi teolog. Spune Sfântul Grigorie: „Teologi sunt 
aceia care au ajuns la vederea lui Dumnezeu, după ce mai întâi şi-au 
curăţit inima de patimi, sau cel puţin se află în stadiul de curăţire a 
inimii”. Aceasta înseamnă teologia ca experienţă, ca trăire. În Bise-
rică există şi teologia academică, ca ştiinţă. Sunt teologi care cerce-
tează operele Sfinţilor Părinţi, precum şi viaţa lor şi nu dispreţuim 
această teologie academică, ci îi acordăm o mare importanţă, pentru 
că aceasta cercetează toate datele istorice şi ştiinţifice. Dar în esenţă, 
teologia este trăire, experienţă şi cunoaşterea lui Dumnezeu. Acelaşi 
lucru se întâmplă şi cu artistul, care creează o operă foarte originală 
pe care apoi specialiştii, criticii vin să o cerceteze, să o analizeze. 

Părintele Ioannis Romannidis era profesor la Facultatea de Teo-
logie de la Tesalonic, dar în acelaşi timp vorbea de teologia empi-
rică, teologia ca trăire. Nu l-am avut niciodată profesor la Tesalonic, 
dar l-am cunoscut după pensionarea sa. Părintele Ioannis Romannidis, 
după cum aţi văzut mai înainte, s-a născut în Grecia în 1927, din 
părinţi originari din Capadocia, emigraţi în Grecia. Mama lui i-a 
pus numele Ioan, în cinstea Sfântul Ioan Rusul. Mama lui era o 
mare nevoitoare. Făcea zilnic rugăciuni, de la 3 dimineaţa, până la 
ivirea zorilor, când mergea la lucru. Spre sfârşitul vieţii, după ce a 
murit soţul ei, a devenit monahie la Mănăstirea Sourotis. Vedea 
îngeri şi sfinţi. Părintele Paisie Aghioritul, care o călăuzea duhov-
niceşte, spunea că Maica Evlampia, mama părintelui Romannidis, 
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avea un foarte bun „televizor duhovnicesc” şi a avut o moarte 
cuvioasă, şi-a ştiut moartea dinainte şi a avut un sfârşit frumos. Pe 
când părintele Ioannis avea două luni, părinţii lui au emigrat în 
Statele Unite şi s-au stabilit în Manhattan, în New York. Era un 
copil foarte inteligent şi a urmat un liceu catolic. 

Acolo a studiat foarte amănunţit teoria lui Toma D'Aquino, 
care este marele părinte al Bisericii Catolice. În continuare a stu-
diat la Institutul ”Holy Cross”, din Boston. În continuare a studiat 
patru ani la Facultatea de Teologie Protestantă din Yale. Prin ur-
mare, mai întâi a cunoscut foarte bine învăţătura lui Toma D'Aquino, 
urmând ca ulterior la universitatea protestantă să combată toată 
această învăţătură a lui Toma D'Aquino şi să se axeze pe cer-
cetările biblice, din perspectivă protestantă. În continuare a mers 
la „Universitatea Columbia” din New York. Acolo l-a cunoscut pe 
părintele Gheorghe Florovski, cel mai mare teolog al secolului al 
XX-lea, care l-a ajutat să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. 
Prin urmare, în America a avut posibilitatea să cunoască teologia 
catolică, care se întemeia pe scolastică, care s-a dezvoltat începând 
cu secolele al XI-lea - al XIII-lea, iar pe de altă parte a avut posibi-
litatea să cunoască teologia protestantă, care se întemeia pe Sfânta 
Scriptură şi pe învăţătura Sfinţilor Apostoli. 

Prin inteligenţa sa şi mai ales prin ajutorul oferit de Părintele 
Gheorghe Florovski, a putut să înţeleagă care este puntea de legă-
tură între învăţătura Sfinţilor Apostoli şi învăţătura Sfinţilor Părinţi. 
Şi a înţeles că aceasta este teologia Părinţilor Apostolici ai Bisericii. 
A adeverit faptul că Părinţii Apostolici sunt continuatorii Sfinţilor 
Apostoli, constatând, înţelegând astfel, care este diferenţa dintre 
teologia Bisericii şi cea scolastică şi protestantă. Apoi a studiat la 
Institutul Teologic rusesc „Sfântul Vladimir”, din New York. S-a 
apropiat foarte mult de părintele Gheorghe Florovski. Acum lu-
crez la o carte în care voi publica şi douăzeci şi şase de scrisori ale 
părintelui Romannidis către părintele Gheorghe Florovski. Florovski 
însuşi afirmă că cel mai bun elev al lui a fost părintele Romannidis. 

Părintele Florovski le spunea studenţilor: „Să-l ascultaţi pe pă-
rintele Romannidis pentru că astfel veţi deveni buni teologi şi mai 
ales vă veţi mântui sufletele”. În 1954, după ce a terminat Institu-
tul „Sfântul Vladimir”, s-a dus la Paris, la Institutul „Saint Serge”. 
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A rămas acolo timp de un an, când a scris patru studii foarte 
importante. Era la vârsta de douăzeci şi şapte de ani. În continuare 
s-a dus la München pentru a cunoaşte şi teologia germană. După 
care a ajuns la Atena, unde şi-a pregătit lucrarea de doctorat cu 
titlul „Păcatul strămoşesc”. În 1957 şi-a susţinut lucrarea de doc-
torat la Universitatea din Atena. Această teză de doctorat a pro-
vocat foarte multe dezbateri şi a polarizat foarte mult lumea aca-
demică profesională din Atena, pentru că punea sub semnul în-
trebării toate şabloanele şi principiile pe care se întemeia teologia 
ortodoxă de la Atena, la acea dată. Toţi teologii greci recunosc 
astăzi faptul că această lucrare de doctorat a schimbat orientarea 
întregii teologii greceşti contemporane şi este recunoscut faptul că 
teologia ortodoxă grecească, care până la acea dată era influenţată 
de idealismul german şi de teologia lui Toma D'Aquino, (odată cu 
apariţia acestei lucrări) s-a orientat către sursele patristice.  

Apoi, în intervalul 1957-1958, a studiat la Harvard, din nou 
sub îndrumarea părintelui Gheorghe Florovski. Acolo a scris cinci 
studii care sunt extrem de importante. În acelaşi timp preda la 
Facultatea „Holy Cross”, din Boston, împreună cu părintele Florovski. 
În anul 1969 este ales profesor la Facultatea de Teologie din 
Tesalonic. Pentru un interval de timp a predat şi la Facultatea de 
Teologie „Sfântul Ioan Damaschin” din Tripoli, Liban şi pentru că 
eu însumi am predat, ulterior, la aceeaşi facultate, am putut să 
constat că teologii şi studenţii, arhiereii de acolo sunt profund 
marcaţi de învăţătura părintelui Romannidis. Am încheiat legături 
foarte strânse şi la un moment dat mi-a cerut să-l primesc în 
rândul clericilor mitropoliei mele. Cu douăzeci de zile înainte de a 
muri am mers să-l vizitez la locuinţa sa din Atena. Din păcate a 
avut un necaz în familie, preoteasa l-a părăsit. Dar el trăia în 
continuu cu rugăciunea. Camera lui era întunecată, dar avea un 
loc unde lăsase lumânări aprinse şi icoane. 

După aceea am mers la spital, la secţia de Terapie Intensivă şi 
l-am văzut conectat la tot felul de aparate şi l-am întrebat: „Părinte, 
ce spun doctorii despre sănătatea sfinţiei voastre?”. Şi a răspuns: 
„Nu mă interesează sănătatea mea, ci mă interesează teologia” şi a 
început să-mi vorbească despre teologie. Îmi spunea ce ar trebui 
să  facem ca teologia în Grecia să se îndrepte şi mai mult către 
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Sfinţii Părinţi. V-am spus aceste lucruri generale despre biografia 
lui, care, însă, au o mare importanţă pentru înţelegerea teologiei 
sale.   

În prologul Dogmaticii sale părintele (Romannidis) se referă la 
dogmatiştii din Grecia. Iar apoi scrie: „Dintre dogmatiştii care nu 
sunt greci cel mai bun călăuzitor în teologia patristică este profe-
sorul rus Gheorghe Florovski şi părintele profesor Dumitru Stă-
niloae, din România”. De ce a spus acest lucru? Pentru că ambii 
teologi leagă teologia de experienţă, de trăire. Şi desigur, leagă 
teologia de rugăciune, pentru că în esenţă aceasta este teologia. Nu 
a apucat să-şi definitiveze Dogmatica, dar eu am făcut lucrarea pe 
care el însuşi ar fi vrut să o facă. Am găsit foarte multe înregistrări 
cu lecţiile şi cuvântările lui de la Universitate, le-am transcris, 
aproximativ patru volume, două mii de pagini, iar din acest mate-
rial am preluat fragmentele de care aveam nevoie, le-am sintetizat 
şi am scris această dogmatică, pe care o folosim tocmai ca medica-
ment, ca să ajungem la acea trăire. 

Părintele Gheorghe Florovski, precum şi părintele Ioannis Ro-
mannidis, spunea că dogmele se aseamănă cu cărbunii. Aprindem 
cărbunii şi aceştia dau foc şi căldură, ne luminăm şi ne încălzim. 
La fel şi dogmele trebuie să ne conducă la rugăciune, la luminare 
şi la vederea lui Dumnezeu. Dogmele fără rugăciune sunt ca nişte 
cărbuni neaprinşi, negri. Va voi spune, în continuare, în câteva 
cuvinte, cele zece puncte centrale ale învăţăturii părintelui Ioannis 
Romannidis. 

Primul punct este acela că Dumnezeul Bisericii Ortodoxe este 
Dumnezeul revelaţiei, adică Dumnezeu S-a descoperit pe Sine 
Sfinţilor. Această descoperire, această revelaţie se numeşte şi este 
însăşi vederea lui Dumnezeu. Sfinţii Îl văd pe Dumnezeu în lumi-
nă, asemenea celor trei ucenici, care l-au văzut pe Mântuitorul 
Hristos în Muntele Taborului în lumină. Şi nu numai că văd lu-
mina, ci trăiesc în lumină. 

 În acel moment al vederii lui Dumnezeu, Sfântul, îndumne-
zeitul este mai presus de sensuri şi de cuvinte. Atunci aude cu-
vinte necreate şi descoperă înţelesuri necreate. Necreat, nezidit este 
ceva care nu are început şi nu are sfârşit. În continuare profetul, 
Sfântul, redă, rescrie această experienţă în cuvinte şi înţelesuri 
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create. Prin urmare, dogmele îşi au rostul în a călăuzi pe credin-
cioşi la această trăire, la această vedere a lui Dumnezeu, iar pe de 
altă parte ca să-i combată pe eretici.  

Al doilea punct. Dumnezeu atunci când se descoperă în lu-
mină este un Dumnezeu în Trei Străluciri, Trei Lumini. Sfântul 
Apostol Filip îi spune, la un moment dat Mântuitorului Hristos: 
„Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este deajuns”. Hristos i-a 
răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut Filipe? 
Cel ce Mă vede pe Mine Îl vede şi pe Tatăl”. Prin urmare, oamenii 
văd o dumnezeire în Trei Străluciri. Asta nu înseamnă că văd 
această dumnezeire în afara Lor, ci participă la Dumnezeu, se 
împărtăşesc de Dumnezeu. Adică se împărtăşesc de slava lui 
Dumnezeu, de lumina necreată. Înţeleg faptul că nu pot să vadă 
izvorul din care provine această lumină, aşa că au numit ceea ce 
vedeau „energie, lucrare” şi ceea ce nu vedeau „esenţă, fire”. Şi au 
spus că participăm la energiile lui Dumnezeu, dar nu putem par-
ticipa la esenţa lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este Esenţă şi 
Energii, Părinţii nu L-au înţeles în mod filosofic, raţional, ci au 
înţeles acest lucru din propria lor trăire. Este un fapt empiric şi nu 
raţional. 

Al treilea punct este faptul că Dumnezeul Treimic se arată în-
cepând din Vechiul Testament, nu doar în Noul Testament. Toate 
arătările lui Dumnezeu din Vechiul Testament sunt teofanii, arătări 
ale Cuvântului neîntrupat, care este numit şi Îngerul Marelui Sfat, 
de către Profetul Isaia. Avem, prin urmare, Cuvântul neîntrupat, 
care se numeşte Iahve, este Cel Care Se revelează, Se descoperă. 
Este şi Dumnezeul care se numeşte şi Elohim, Cel ascuns, tainic. 
Există şi Duhul Domnului. (Aşadar) o dumnezeire în Trei Stră-
luciri: Iahve, Elohim şi Duhul Domnului. În Noul Testament Iahve 
se întrupează şi ni-L descoperă pe Tatăl şi pe Duhul Domnului. 
Diferenţa dintre Vechiul şi Noul Testament este faptul că, în 
Vechiul Testament avem teofanii, arătări ale Cuvântului neîntru-
pat, iar în Noul Testament avem arătări ale Cuvântului întrupat. 
În Noul Testament ştim că este vorba de Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 
Prin Hristos Îl cunoaştem pe Tatăl, fără Să-L vedem. Părintele 
Ioannis Romannidis spunea că Sfinţii văd lumina, ca dumnezeire în 
Trei Străluciri, prin Lumină, adică prin Hristos. În Hristos Îl văd 
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pe Dumnezeu Tatăl ca Lumină şi Îl văd aflându-se în Lumină 
adică aflându-se în Duhul Sfânt. 

(Mai concludent, aceasta se poate rezuma la) propoziţia: „Prin 
Lumină, Lumină, în Lumină”. Al patrulea punct al învăţăturii pă-
rintelui Ioannis Romannidis este că Dumnezeul Treimic a creat prin 
Hristos întreaga lume, care are ca cea mai înaltă, desăvârşită făp-
tură pe om. Dumnezeu este Nezidit, Necreat, în vreme ce lumea şi 
omul sunt create. Adam şi Eva, înainte de cădere, aveau suflet, 
trup, dar aveau şi harul lui Dumnezeu, aveau o comuniune per-
sonală cu Dumnezeu. Vorbeau cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă că 
aveau părtăşie, comunicare şi relaţie cu Dumnezeu, trăiau în lu-
mina lui Dumnezeu. Acesta este omul firesc, adevărat. Adică este 
omul care are suflet, trup şi harul Duhului Sfânt. Omul nu este 
trihotomic, ci este dihotomic pentru că are suflet şi trup, dar are şi 
harul Duhului Sfânt în suflet şi în trup. Acesta este omul autentic 
creat de Dumnezeu, care trăieşte în Lumină. Părintele Ioannis 
Romannidis spunea că Părinţii, din experienţele, din trăirea pe 
care o aveau, erau în stare să tâlcuiască cum trăiau Adam şi Eva în 
Rai. Şi într-adev\r, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că acest 
cuplu, în Paradis, trăia ca îngerii.  

Al cincilea punct. Această cădere a omului nu este o cădere 
juridică, adică faptul că nu au respectat o anume poruncă, ci este 
pierderea harului lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel în Epistola 
către Romani scrie că toţi au păcătuit şi s-au lipsit de slava lui 
Dumnezeu. Prin urmare, căderea este pierderea harului lui Dum-
nezeu. Aceasta este moartea duhovnicească. Adică, după săvâr-
şirea păcatului, omul a rămas cu trup şi suflet, dar L-a pierdut pe 
Duhul Sfânt. Acesta, în esenţă, este păcatul strămoşesc. Mai întâi 
(a venit) moartea duhovnicească, după care a urmat şi moartea 
trupească. Moştenirea păcatului strămoşesc nu este vinovăţia de 
care vorbeşte Fericitul Augustin, ci faptul că, prin cădere a intrat 
în om stricăciunea şi aceasta se transmite din generaţie în gene-
raţie, prin naşterea fiecărui copil. Omul firesc avea în suflet două 
energii, două lucrări: una era logica, raţiunea şi cealaltă era nous-
ul, mintea, adică lucrare raţională şi lucrare noetică, înţelegătoare 
a minţii. Prin lucrarea noetică vedeau slava lui Dumnezeu, iar prin 
logică, lucrarea raţională, descriau această trăire a slavei lui Dumnezeu. 
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Prin cădere s-a întunecat această lucrare noetică, lucrarea minţii, 
nu însă lucrarea raţională şi (omul) a pierdut comuniunea cu Dum-
nezeu pentru nous-ul, mintea. Aceşti ochi ai minţii s-au întunecat. 
Profeţii în Vchiul Testament s-au nevoit, s-au luptat şi prin harul 
lui Dumnezeu şi-au curăţit ochii minţii, nous-ul. Dar nu puteau să 
biruiască moartea. De aceea şi coborau în Iad (Şeol). Problema, 
cheia este cum se vor lumina ochii minţii, nous-ul şi cum se va 
delimita de această stăpânie a logicii. Pentru că, aşa cum spunea 
părintele Ioannis Romannidis, logica a acoperit nous-ul, ochii 
minţii. Profetul Moise a urcat pe Muntele Sinaiului şi a văzut cu 
ochii minţii, cu nous-ul, slava lui Dumnezeu şi apoi, cu partea 
raţională, cu partea logică a redat această trăire. Însă, a mers în 
Iad, a coborât în Iad (Şeol), pentru că nu putea să biruiască moartea. 
Însă, biruirea morţii s-a realizat prin Întruparea Mântuitorului 
Iisus Hristos. 

Avem, astfel, al şaselea punct, în care ni se explică cum vine 
Hristos, Îşi asumă stricăciunea omului şi biruieşte moartea şi 
biruieşte încă şi păcatul şi pe diavolul şi-l readuce pe om la starea 
dinaintea de cădere şi îl ridică încă şi mai sus. Mântuitorul Hristos 
a învăţat în pilde, a săvârşit minuni, iar pe unii dintre ucenici i-a 
luat pe Muntele Taborului ca să le arate slava Sa. A vrut să arate că 
mai întâi trebuie să ascultăm învăţătura Sa, să o aplicăm ca să 
putem vedea minuni, dar scopul cel mai înalt este să urcăm pe 
munte ca să vedem slava Sa. Acesta este cel mai profund ţel al 
vieţii duhovniceşti şi să biruim, mai întâi, moartea duhovnicească, 
ca mai apoi să putem birui şi moartea trupească. 

Al şaptelea punct este acela că lucrarea de mântuire se face în 
interiorul Bisericii. Biserica a existat şi în Vechiul Testament, prin 
comuniunea proorocilor cu Cuvântul neîntrupat, dar era o Biserică 
duhovnicească. Prin Întrupare, Biserica devine şi trupească, deve-
nim mădulare ale trupului Lui Hristos. În ziua Cincizecimii, Sfinţii 
Apostoli au primit Duhul Sfânt şi au aflat tot adevărul. Mântuito-
rul Hristos le-a spus: „Vă voi trimite pe Duhul Sfânt, Care vă va 
învăţa tot adevărul”. Preotul, atunci când face Sfânta Proscomidie, 
spune: „Se frânge Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce se împarte şi nu Se 
desparte”. În Biserică, prin Sfântul Botez şi prin Sfânta Mirungere, 
omul devine biserică a Duhului Sfânt. Ce înseamnă aceasta, că 
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devine biserică a Duhului Sfânt? Asta înseamnă că înăuntrul exis-
tenţei sale, în inima sa, se activează această lucrare noetică, înţele-
gătoare a minţii şi se ajunge la rugăciunea neîncetată. 

Trupul omului este o biserică şi după cum Biserica are în adânc 
Sfântul Altar şi Sfânta Masă, la fel şi în adâncul inimii există un 
Sfânt Altar, o Sfântă Masă, pe care se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi 
acolo are loc o Liturghie lăuntrică, neîntreruptă. Prin urmare, pe 
de o parte, omul se întoarce la starea dinainte de cădere şi urcă şi 
mai sus pentru că înăuntrul său, în inima sa, se săvârşeşte neîn-
trerupt o Dumnezeiască Liturghie. Există o rugăciune care se face 
prin cuvânt, logică şi există o rugăciune a minţii, noetică, înţele-
gătoare a minţii, care se face în inimă. Când omul ajunge la această 
stare, înseamnă că a atins vindecarea sa, că a ajuns la vindecare. 
Omul trebuie să ajungă în starea de a avea înăuntrul său erosul, 
dragostea de Dumnezeu. De aceea Părinţii Bisericii, precum şi pă-
rintele Ioannis Romannidis, citându-i pe Părinţii Bisericii, spun că 
există trei trepte ale vieţii duhovniceşti: curăţirea inimii, luminarea 
minţii şi îndumnezeirea.    

După cum avem şi în împărţirea unei biserici, pronaosul, care 
reprezintă stadiul de curăţire al minţii, naosul, care reprezintă lu-
minarea şi Sfântul Altar, care reprezintă stadiul de îndumnezeire. 
Spunea, de asemenea, părintele Ioannis Romannidis, tocmai pentru 
că era un teolog cu o viaţă ascetică, un teolog nevoitor, spunea că 
„Biserica poate fi înţeleasă din două perspective: una pozitivă şi 
una negativă”. Aspectul pozitiv este hristologia, care ne arată Cine 
este Hristos. Aspectul negativ presupune să înţelegem cine este 
diavolul şi cum putem să ne luptăm cu el, să-l biruim. Pe măsură 
ce omul învaţă cum să se lupte cu diavolul şi se nevoieşte în 
această luptă, în aceeaşi măsură atinge şi cunoaşterea lui Hristos şi 
înţelege aspectul pozitiv al Bisericii. De aceea, omul, de-a lungul 
întregii sale vieţi trebuie să se lupte cu diavolul şi astfel, ajunge să 
Îl cunoască pe Hristos. Este foarte important să înţelegem că harul 
lui Dumnezeu pătrunde înăuntrul omului, înăuntrul inimii sale, 
are loc o întrepătrundere, o amestecare a harului cu (firea) omului. 
Câtă vreme diavolul îl luptă pe om din afară, el rămâne în afară şi 
de aceea se spune că Sfinţii îl cunosc pe diavol tocmai prin această 
despărţire pe care o pune. 
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Prinos de recuno[tin]\ la ceas aniversar [i 
m\rturie peste veacuri 

Pr.Prof.Dr. Viorel SAVA 
Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 

„Dumitru Stăniloae” din Iaşi 
 

Pentru întreg poporul român şi pentru Biserica Ortodoxă Ro-
mână, anul 1990 a început sub semnul libertăţii răpită cu decenii 
în urmă de regimul comunist totalitar şi ateu şi redobândită cu 
multă jertfă în decembrie 1989. Vacant încă din 1986, scaunul 
mitropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, devenit la scurt 
timp al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, aştepta un arhipăstor 
care să-şi împlinească misiunea într-un nou context cu cerinţe şi 
aşteptări necunoscute şi nesperate până atunci. 

Alegerea Preasfinţitului Daniel Lugojanul în demnitatea de 
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi intronizarea în scaunul mitro-
politan de la Iaşi, la data de 1 iulie 1990, au marcat începutul unei 
noi şi unice etape în istoria Bisericii din Moldova. Această alegere 
a fost numită la vremea aceea „providenţială” de către vrednicul 
de pomenire, Părintele Profesor Constantin Galeriu. Şi aşa a fost. 
După optsprezece ani de activitate în scaunul mitropolitan moldav, 
făcând bilanţul împlinirilor, Preacuviosul Arhimandrit Lect.dr. 
Varlaam Merticariu (în prezent Preasfinţitul Episcop Vicar Patri-
arhal Varlaam Ploieşteanul), în calitatea sa de vicar administrativ 
al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, afirma că arhieria Înaltprea-
sfinţitului Daniel, prin împlinirile ei, a fost cea mai strălucitoare 
din întreaga istorie a Mitropoliei Moldovei. Aşadar o alegere pro-
videnţială cu împliniri pe măsură, aşa cum alegerea în scaunul de 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost una providenţială, iar 
împlinirile de până acum sunt pe măsura alegerii. 

Între priorităţile pe care şi le-a fixat la vremea aceea noul Mi-
tropolit al Moldovei şi Sucevei a fost reorganizarea învăţămân-
tului teologic seminarial din Moldova şi readucerea în istorie a 
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celei mai vechi Facultăţi de Teologie din ţară, facultate co-fonda-
toare a primei Universităţi moderne din România, în anul 1860, 
facultate care adesea a fost silită să-şi închidă porţile sau să ia calea 
exilului. 

Împreună cu alţi tineri teologi din ţară, astăzi împreună oste-
nitori la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din 
Iaşi sau la alte Facultăţi de Teologie din ţară, am fost chemat să 
împlinesc misiunea nobilă de a modela mulţimile de tineri de vo-
caţie, veniţi să studieze teologie, ca să devină slujitori ai Sfintelor 
altare, ai catedrelor de religie, ai aşezămintelor sociale şi ai artei 
bisericeşti. De aceea, felul în care s-au petrecut anii acestei etape 
din istoria învăţământului teologic universitar ieşean îmi este bine 
cunoscut. Se cuvine să amintesc aici grija ierarhului nostru pentru 
formarea formatorilor, cum ne-a îndemnat şi ne-a sprijinit să ne 
încheiem studiile de doctorat trimiţându-ne la studii în străinătate, 
pe termene mai lungi sau mai scurte, cu temă clară : „să venim cu 
teza de doctorat gata”. Am avut impresia atunci că scopul era 
finalizarea studiilor de doctorat. Acesta era într-adevăr scopul 
imediat. Pe termen lung, însă, scopul era să devenim o facultate cu 
porţile deschise spre Europa, capabilă să dialogheze matur şi 
constructiv cu alte tradiţii creştine, „evitând autoizolarea şi auto-
dizolvarea”, cum ţinea neapărat să sublinieze Mitropolitul de 
atunci, şi să preîntâmpine pericolul secularizării care începea deja 
să se îndrepte şi spre ţările estice eliberate de sub jugul comunist. 

Am fost între martorii drumului anevoios, adesea ca o Golgotă, 
pe care l-a parcurs Facultatea ieşeană de la începuturile timide până 
în vârful piramidei. A fost o mare bucurie pentru noi când colegii 
de la alte facultăţi din ţară spuneau „Să facem ca la Iaşi” sau „Să-i 
întrebăm pe cei de la Iaşi”. Şi acest lucru s-a întâmplat în nenu-
mărate rânduri. 

Un moment important din istoria post-decembristă a Facultăţii 
de Teologie ieşene a fost revenirea ei acasă, în Universitatea la a 
cărei naştere a fost părtaşă. Aşa cum se ştie şi s-a spus în repetate 
rânduri, iniţiativa a aparţinut Senatului Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza”, însă motivul care a stat la baza acestui demers a fost 
personalitatea ierarhului şi dascălului de teologie întruchipaţi în per-
soana Înaltpreasfinţitului Mitropolit Daniel. Aşa încât redeschiderea 
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Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Iaşi nu a însemnat doar 
renaşterea şi rectitorirea învăţământului teologic universitar din 
Moldova, ci şi restaurarea demnităţii Universităţii Cuza, demnitate 
răpită prin izgonirea Teologiei din sânul ei. Tot aşa a fost răpită 
demnitatea munţilor prin alungarea călugărilor şi călugăriţelor 
din schituri şi mănăstiri şi prin închiderea acestora şi înlocuirea lor 
cu vile şi cabane zgomotoase, dar a fost restaurată de acelaşi 
Mitropolit al Moldovei, Înaltpreasfinţitul Daniel, când a fost înăl-
ţată Mănăstirea de pe vârful muntelui Ceahlău şi închinată 
„Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos” şi „Sfântului Voievod 
Ştefan cel Mare”. 

Cât priveşte prezenţa Facultăţii de Teologie în Universitate şi 
relaţia dintre cele două instituţii, acestea au fost trasate încă de la 
intronizarea Înaltpreasfinţitului Daniel în scaunul de mitropolit, 
când reactivarea Facultăţii era în fază de proiect. Integrarea Fa-
cultăţii în Universitate, spunea Înaltpreasfinţitul Mitropolit Daniel, 
„va contribui la apropierea şi cooperarea dintre Biserică şi Uni-
versitate, dintre credinţă şi cultură, atât pe plan naţional, cât şi pe 
plan ecumenic sau internaţional”. Acesta era proiectul pe termen 
lung pe care Întâistătătorul Bisericii din Moldova l-a urmat cu 
statornicie şi fidelitate şi l-a împlinit cu prisosinţă. 

Teologia înţeleasă şi promovată de Preafericitul Părinte Pa-
triarh Daniel, în calitatea sa de Mitropolit al Moldovei şi Buco-
vinei, ca „ştiinţă a bucuriei netrecătoare” sau ca „ştiinţă a vieţii 
veşnice”, a avut trei dimensiuni prin care, dealtfel, s-a şi definit 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi şi s-a afirmat între celelalte 
Facultăţi de Teologie Ortodoxă din ţară: dimensiunea duhovnicească 
rezultată din îmbinarea teologiei academice cu rugăciunea. Am 
învăţat şi am reţinut de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, 
Mitropolitul Moldovei şi al nostru timp de 18 ani, că adevărata 
teologie se întemeiază pe Sfânta Liturghie şi se probează pe tărâm 
practic, iar slujirea adevărată care aduce mângâiere şi bucurie 
veşnică nu este altceva decât o prelungire a Sfintei Liturghii, aşa 
cum, în mod firesc, râul este o prelungire a izvorului. „Studiul 
teologiei, spunea Preafericitul, este însuşi Dumnezeu şi iubirea Lui 
faţă de lume. Şi Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât în stare de 
rugăciune, de comuniue cu El”; dimesiunea pastorală care în viziunea 
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Botezul – transfigurare a omului [i a familiei 

Pr. prof. dr. Gheorghe PETRARU 
Facultatea de Teologie Ortodox\ 

„Dumitru Stăniloae”, Ia[i 

 

Rezumat 

O hermeneutică a textului Tainei Botezului ca, de altfel şi a Tainei Nunţii, invită 
la profundă reflecţie, la fior existenţial şi la viaţă de sfinţenie pentru că existăm doar în 
comuniune cu Dumnezeu şi viaţa noastră umană în dimensiunea ei cea mai reală una 
este în Hristos şi ascunsă în taina lui Dumnezeu cel Unic şi Atotputernic. Cel botezat 
este invitat la a se alătura puterilor cereşti care neîncetat laudă pe Creatorul, prin acest 
fapt afirmându-se plenar uman în calitate de homo adorans sau homo liturgicus. care 
înţelege dimensiunea soteriologică a Botezului ca ruptură de lumea veche a păcatului şi 
început de viaţă nouă în comuniunea harică şi euharistică cu Mântuitorul nostru. În 
Botez începe taina credinţei lucrătoare prin iubire (Galateni 5,6). Ea va fi prelungită de 
bărbat şi femeie în sens generic, care prin taina Nunţii vin unul spre celălalt cu această 
personală bogăţie întru Hristos pe care o oferă unii altora. 
Cuvinte cheie: Comuniune, botez, nunt\, tain\ 

 
Botezul este pentru toţi creştinii, care mărturisesc pe Dum-

nezeu ca Treime de persoane, modul în care ei intră în relaţie vie, 
reală cu Hristos şi devin membri ai Trupului Său tainic, Biserica 
Sa. Imaginea aceasta cu profunde conotaţii biblice este relevantă şi 
evidentă pentru orice cititor al Noului Testament care ne relatează 
despre practica Tainei Botezului şi, cu atât mai mult, pentru creş-
tinul care prin acest act sacramental devine, se face fiinţa cea nouă, 
din Biserica lui Hristos. Cuvintele cu dimensiunea lor locuţionară 
ce preiau text scripturistic sau sunt poezia creştină, creaţie poetică 
realistă în experienţa sacramentală a unirii efective cu Hristos, de 
unde şi forţa lor ilocuţionară, de a convinge şi impresiona pe cei 
prezenţi la ritual, gesturile sacerdotale şi simbolistica elementelor 
materiale prezente în cult, apa, lumina, - fără a mai lua în conside-
raţie Sfântul şi Marele Mir şi Trupul şi Sângele lui Hristos euha-
ristice, chintesenţă de elemente cosmice esenţiale ce sugerează 
frumuseţea şi ambianţa ordinii în care intră cel venit în lume şi, 
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respectiv, hrana creştinului prin excelenţă spre comuniunea cu 
Hristos, - sugerează de fiecare dată „ziua cea dintâi” în care „Să 
fie” divin este localizat eclesial şi familial în creaţia cea nouă. 
Atunci cel botezat este integrat Împărăţiei de har şi bucurie a vieţii 
celei noi în Hristos. Ceea ce se petrece cu cel nou botezat este real, 
se înscrie în ceea ce se numeşte actaulmente sens performativ al 
limbajului1, care este cu atât mai relevent deoarece nu preotul sau 
comunitatea prezentă la Botez săvârşeşte acest lucru ci Însuşi 
Dumnezeu, pentru că El efectiv face pe om fiu al Său în har şi loc 
al prezenţei divine luminoase, casă a lui Dumnezeu şi templu al 
Duhului Sfânt. O hermeneutică a textului Tainei Botezului ca, de 
altfel şi a Tainei Nunţii, invită la profundă reflecţie, la fior existen-
ţial şi la viaţă de sfinţenie pentru că existăm doar în comuniune cu 
Dumnezeu şi viaţa noastră umană în dimensiunea ei cea mai reală 
una este în Hristos şi ascunsă în taina lui Dumnezeu cel Unic şi 
Atotputernic. Având în vedere că comunitatea celebrantă ascultă 
exact acest text, este necesar a decripta câteva dintre sensurile 
addânci şi frumoase ale acestuia pentru viaţa creştinului de astăzi.  

1. Botezul îmbr\care în Hristos 

O hermeneutică a textului baptismal din ritualul ortodox al 
Botezului ne provoacă la o experienţă sublimă a gândirii teologice, 
la a avea după expresia paulină consacrată, gândul lui Hristos şi 
viaţa întru El. Întreaga structură ideatică a textului baptismal 
poate fi redată în două coordonate fundamentale: 

a) inserţia în ordinea cosmică a noii persoane ce, după ieşirea 
din elementele naturii, din stihii din „netocmit şi gol” (Facere 1,2) 
după limbajul unei gândiri mai vechi de factură holistică clasică şi 
experienţa personalizării prin cuvânt şi har în ordinea creaţiei prin 
eliberarea, scoaterea prin exorcizare din natură căzută prin neas-
cultarea primului om ce adus la  puterea celui asupra acesteia. În 
aceast sens Sf. Maxim Mărturisitorul ne oferă imaginea omului ce 

                                                 
1 Jean Greisch, Le buisson ardent et les lumières de la raison. L’Invention de la 

philosophie de la religion. Tome II, Les approches phénoménologiques et analytiques, 
Cerf, Paris, 2002, p. 532. 
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contemplă raţiunile creaţiei2 şi se înalţă cu mintea la Dumnezeu 
Creatorul;  

b) raportarea directă la Hristos, prin naşterea din nou, „din 
apă şi din Duh” (Ioan 3,15) şi îmbracarea în Hristos, în „haina de 
lumină”, o terminologie cu sens metaforic şi simbolic dar care 
trebuie înţeleasă în lumina realismului teologic cel mai evident. 
Tot Sf. Maxim Mărturisitorul ne oferă în acest sens perspectiva 
teologică a înţelegerii duhovniceşti a cuvintelor Scripturii3, adică 
faptul că Botezul instituie relaţia filială cu Dumnezeu pe care îl 
numim Tată şi comuniunea cu Hristos iar eul personal se înţelege 
în ontologia sa existenţială şi spirituală în acest orizont de iubire şi 
viaţă, în perspectiva îndumnezeiri, unică şi mântuitoare. 

1. Viaţa omului ca mod de a fi în creaţia lui Dumnezeu, în 
cosmosul înţeles ca ordine şi frumuseţe este redată de o manieră 
imnică şi doxologică în textul baptismal. Prin venirea în lume, 
noua fiinţă umană este primită grandios şi solemn în ordinea 
divină a creaţiei, confirmând la scară personală principiul antropic 
al universului, anume că tot ceea ce există creat de Dumnezeu este 
pentru inserţia umanului în acesată realitate structurată coerent şi 
funcţional pentru că este principial bună. Bunătatea ei revelează 
atotputernicia Creatorului care din iubire crează un partener de 
dialog, respectiv fiinţele raţionale pentru ca acestea să se bucure 
de darul existenţei de la El şi să-L preamărească în gest de perpetuă 
admiraţie şi mlţumire, nu pentru că lui Dumnezeu i-ar lipsi ceva 
în atotperfecţiunea Sa, ci pentru că El chiar cu riscul de a nu fi 
recunoscut şi de atâtea de ori refuzat în dăruirea de Sine şi 
autocomunicarea iubirii şi voinţei Sale vrea ca tot ceea ce există să 
se împărtăşească de lumina şi harul Său iubitor. Astfel, noii făpturi 
ieşite din apa Botezului i se înfăţişează măreţia şi strălucirea lumii 
nevăzute şi văzute. Cel botezat este invitat la a se alătura puterilor 
cereşti care neîncetat laudă pe Creatorul, prin acest fapt afirmându-se 
plenar uman în calitate de homo adorans sau homo liturgicus, demni-
tate regală umană eludată actualmente de homo economicus în piaţa 
                                                 

2 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Morală Ortodoxă, vol.III, Spiritualitatea 
Ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1981, p. 162.  

3 Ibidem, p.183. 
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globalizată. Dintotdeauna, omul ca fiinţă teologică, în sfera reli-
gioasă a avut conştiinţa că aparţine esenţial, chiar în condiţia 
mundană, lui Dumnezeu şi astfel ritmul vieţii sale este unul ce îl 
asociază corului angelic, muzicii cosmice ce glorifică divinul şi 
atrage în cuvântul de laudă şi în gestul de rugăciune lumina şi 
iubirea divină în universul sau şi în templul de taină al fiinţei sale 
oferit în dar Creatorului. Vocea sacerdotului îi aminteşte şi îl 
pregăteşte pentru inserţia şi participarea la corul puterilor celeste 
ce este redat astfel de imnograful creştin:”Puterile îngereşti Ţie 
slujesc şi cetele arhanghelilor Ţie se închină; Heruvimii cei cu ochi 
mulţi şi Serafimii cei cu câte şase aripi, împrejur stând şi zburând, 
de frica slavei Tale celei necuprinse se acoperă.”4 Invitaţia la in-
serţia în hora universului şi în ipostaza doxologică a creaturii libere 
şi raţionale ce o defineşte ontologic este de netăgăduit şi implică 
doar recuperarea marii Tradiţii spirituale eclesiale. 

Dacă pentru simţurile duhovniceşti cu intuiţia ca simţire şi 
vedere,  realităţile inteligibile se propun ca prezenţă imediată fiinţei, 
înţelegerea lor raţională conturându-se ulterior în viaţa creştină a 
celui botezat, sensurile lor oferindu-se conştiinţei reflexive, raţio-
nalităţii discursive prin dezvoltarea pesroanei creştine, textul ce se 
referă la ordinea cosmică, o veritabilă cosmologie poetică şi o pre-
misă pentru orice elaborare ştiinţifică ce implică necesar în logica 
popperiană principiul failibilităţii este unul ce produce emoţie 
estetică şi sensibilitate, amintind de celebrele stihuri ale psalmilor 
davidici, ale Predicii de pe Munte sau ale paginilor marii literaturi 
a lumii. Dansul cosmic cu suport ontologic şi dinamică funcţională 
prin acţiune divină, creaţie a lui Dumnezeu din nimic preexistent, 
act providenţial treimic, triipostatic invită la contemplaţia raţiu-
nilor creaţiei, la conştientizarea relaţiei dintre om şi cosmos şi la 
dimensiunea cosmică a soteriologiei; „Tu de bunăvoie, toate 
aducându-le dintru nefiinţă întru fiinţă, cu puterea Ta ţii făptura şi 
cu purtarea Ta de grijă chiverniseşti lumea. Tu din patru stihii ai 
aşezat făptura, cu patru vremi ai încununat curgerea anului. De 
Tine se cutremură toate puterile îngereşti. Pe tine te laudă soarele. 

                                                 
4 Slujba Sfântului Botez, în Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 

al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2002, p. 37. 
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Pe tine te slăveşte luna. Ţie se pleacă stelele. Pe Tine te ascultă 
lumina. De tine se îngrozesc adâncurile. Ţie slujesc izvoarele. Tu ai 
întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip. Tu spre 
răsuflare ai revărsat aerul.”5 Chiar dacă textul este elaborat în 
funcţie de viziunea ştiinţifică antică a Bisericii primului mileniu, 
valabilitatea descriptivă se justifică şi se impune conştiinţei re-
ligioase ce se raportează la textul scripturistic şi la Persoana 
divină, pe primul plan fiind viziunea religioasă, teologică. Aceasta 
este inspirată şi elaboată în funcţie de textul sacru scripturistic cu 
viziunea unei lumi ce apare şi se constituie la poruncă divină, 
fenomenalizarea datorându-se unui iniţial şi totodată perpetuu şi 
magnific „Să fie” divin, întemeietor şi activ în inima firii de la 
început şi pentru totdeauna, confirmând întru limbaj şi experienţă 
unitivă şi iluminatorie prezenţa tainică a lui Dumnezeu. O viziune 
ştiinţifică modernă, cu teoriile adiacente şi reformulabile, expri-
mate în limbajul abstract al matematicii trebuie atrasă în ordinea 
poetică a textului sacru spre o contemplaţie realistă şi integrală în 
sensul percepţiei sensibile, anume al simţirii a ceea ce obiectiv ne 
înconjoară ca un întreg. Soarele, luna, stelele, marea cu nisipul ei le 
numim şi le simţim ca atare dincolo de orice experiment ştiinţific 
ce poate însoţi relaţia dar pierde frumuseţea intuitivă, directă în 
actul analitic experimental şi în raţionalizare matematică. Apa, 
lumina, aerul ni se oferă ca elemente întregi, tabelul structurii lor 
în chimia interioară fiind, de fapt, o achiziţie ştiinţifică târzie, ele 
fiind active dinainte de această descoperire, de fapt dintru început, 
ca daruri ale Donatorului divin într-un act de superdonaţie cu vir-
tualităţi multiple realizabile într-un parcurs nelimitat.    

Taina Botezului reprezintă în înţelesul şi lucrarea ei o expe-
rienţă spirituală profundă şi unică pentru că e început al mântuirii 
personale, subiective cu fundament în Persoana şi lucrarea mân-
tuitoare a lui Hristos Domnul. De aceea, e necesar a înţelege di-
mensiunea soteriologică a Botezului ca ruptură de lumea veche a 
păcatului şi început de viaţă nouă în comuniunea harică şi eu-
haristică cu Mântuitorul nostru. În Botez începe taina credinţei 

                                                 
5 Ibidem. 
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lucrătoare prin iubire (Galateni 5,6), Taina fiind direct asociată cu 
mărturisirea credinţei6 trinitare, chiar dacă în cazul Botezului 
copiilor acest act este îndeplinit de  naşi. Naşii mărturisesc cre-
dinţa în numele copilului care nu poate fi lipsit de darul credinţei 
pe care a însuşit-o şi o mărturiseşte familia creştină. După cum 
analizează Părintele D. Stăniloae acest aspect legat de Botezul co-
piilor, aceştia este clar că nu pot mărturisi raţional, în limbajul 
credinţei primirea lui Hristos şi relaţia cu El, pentru ca Acesta să 
se sălăşluiască întru ei, dar „ei fac parte dintr-o familie creştină 
trăitoare în Biserică. Între viaţa lor sufletească şi cea a familiei şi a 
Bisericii încă nu s-a ridicat bariera unei conştiinţe individualiste. 
Viaţa aceasta spirituală pătrunde neîmpiedicată tot mai mult în 
fiinţa lor. Intră, de altfel, şi în copiii din denominaţiunile neopro-
testante care nu primesc Botezul copiilor, prin preocuparea despre 
Hristos existent în ele. Dacă copiii acelor denominaţiuni se vor 
decide pentru credinţa proprie a acelora, o vor face tot pe baza 
credinţei pătrunse în ei începând din vârsta cea mai fragedă”.7 
Aşadar viaţa, experienţele membrilor familiei, inclusiv viaţa lor 
religioasă se imprimă şi în textura fiinţială a copiilor lor, iar o 
pretenţie, aşa cum se constată astăzi în cercuri mai extinse, inspi-
rate de modelul occidental de a alege propria religie la 18 ani, 
vârsta majoratului, din perspectivă teologică ortodoxă, este o opţi-
une infantilă din moment ce persoana în cauză a fost integrată 
prin Botez Bisericii lui Hristos. Hristos este adevărul şi cel nou 
botezat, aşa cum afirmă textul baptismal, „ia chipul lui Hristos”8 
prin naşterea cea din nou, prin moartea pentru păcat şi învierea 
spirituală prin credinţa în Cel ce este Viaţa noastră în sens ontologic. 
Aşa cum în ordinea naturală părinţii sunt unici şi este un non-sens 
să alegi părinţii la vârsta matură, cu atât mai mult în ordinea ha-
rului şi a Împărăţiei nu putem avea alt Părinte decât pe Tatăl 
ceresc la a Cărui paternitate ne călăuzeşte Însuşi Fiul Său, Hristos 
care S-a făcut unul dintre noi, asemenea nouă oamenilor, însă fără 

                                                 
6 Invitation B croire. Des sacrements crédibles et désirables, Cerf, Paris, 2009, p. 63. 
7 Pr. prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Editura 

Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1978, 
p. 61. 

8 Slujba Sfântului Botez, p.36. 
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Botez [i m\rturisire 

Prof. dr. pr. Vasile NECHITA 
Facultatea de teologie Ortodox\, 
Universitatea Ovidius, Constan]a 

Rezumat 

Botezul este semnul apartenen]ei la comunitatea celor care au primit Evanghelia 
Sfin]ilor Apostoli, dar [i al mărturisirii lui Hristos. Atitudinea diferită a confesiunilor 
creştine, exprimată în Documentul BEM, Declaraţia de la Magdeburg, faţă de 
mărturisirea credinţei  la Botez şi după aceasta, nuanţată în Christian Witness in a 
Multi-Religious World din anul 2011 ridică multe semne de întrebare, determinate de 
tradiţiile diferite ale creştinismului. Analiza misionar-ecumenistă, cu reflexe dogmatice şi 
cultice, ne arată parcursul anevoios de până acum şi orizontul spre care ne îndreptăm în 
numele Mântuitorului, care ne-a chemat la unitate. 
Cuvinte cheie: botez, m\rturisire, credin]\, fapte, moştenire 

 
Dup\ cum citim în Sfânta Scriptur\, to]i cei care „au primit 

cuvântul lui – adic\ al Sfântului Apostol Petru despre Iisus 
Nazarineanul, pe Care „Dumnezeu L-a înviat” [i C\ruia to]i 
Apostolii Îi sunt „martori” (Fapte 2, 24 [i 32) – „s-au botezat” 
(Fapte 2, 41). De aici în]elegem c\ o condi]ie pentru a primi bo-
tezul este aceea de a primi credin]a în Hristos cel r\stignit [i înviat 
pentru p\catele noastre, cum spune [i Sfântul Apostol Pavel în 
una dintre primele scrieri ale Noului Testament: „Evanghelia pe 
care v-am binevestit-o,  pe care a]i [i primit-o, întru care sta]i, prin 
care [i sunte]i mântui]i” este – „înainte de toate – ceea ce [i eu am 
primit, c\ Hristos a murit pentru p\catele noastre, dup\ Scripturi; 
[i c\ a fost îngropat [i c\ a înviat a treia zi, dup\ Scripturi” (I Co-
rinteni 15, 1,3-4).  

Botezul fiind – în ceea ce ne prive[te – nu numai semnul apar-
tenen]ei la comunitatea celor care au primit Evanghelia Sfin]ilor 
Apostoli, ci [i al m\rturisirii lui Hristos – cheia Scripturilor, adic\ 
a Aceluia prin Care întreaga revela]ie a lui Dumnezeu î[i v\de[te 
finalitatea. }inând cont de acest fapt putem spune, în privin]a Bo-
tezului, c\ avem de a face cu triada: Credin]\ – Botez – m\r-
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turisire, care – cum spune Jaroslav Pelikan – ne determin\ s\ de-
ducem „c\ exista o leg\tur\ strâns\ între crezurile primare [i pre-
dicarea acestui cuvânt”, adic\ în „proclamarea cre[tin\ primar\”31; 
în Fapte aceasta este numit\ „st\ruirea în înv\]\tura Apostolilor” 
(2, 42). 

Dup\ cum vedem primirea credin]ei în Hristos era o condi]ie 
prebaptismal\ – dup\ cuvântul Mântuitorului redat de Sfântul 
Evanghelist Marcu: „Cel ce va crede [i se va boteza se va mântui” 
(16, 16) -  iar m\rturisirea acestei credin]e devine o condi]ie a 
apartenen]ei la comunitatea Bisericii [i a împ\rt\[irii n\dejdii de 
mântuire; de aici putem spune c\ numai m\rturisirea credin]ei 
apostolice ne poate ajuta s\ în]elegem perspectiva eshatologic\ a 
Botezului. Întrucât primirea Botezului – înso]it\ de credin]a [i 
m\rturisirea lui Hristos – vizeaz\ n\dejdea de a mo[teni Împ\r\]ia 
lui Dumnezeu; cel ce s-a îmbr\cat în haina luminoas\ a lui Hristos, 
prin Botez, a devenit fiu [i „mo[tenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus 
Hristos” (Galateni 4, 7), a[a cum m\rturisim [i în Crez: „M\rtu-
risesc un Botez – de fapt credin]a în care am primit Botezul, n. n.  – 
spre iertarea p\catelor [i spre via]a de veci”. De ce este important 
s\ subliniem acest lucru? – s-ar putea întreba unii. R\spunsul este 
simplu: Pentru ca s\ nu fim asemenea celor „care nu au n\dejde”, 
cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Tesaloniceni 4, 13); desigur, 
este vorba de n\dejdea vie]ii celei ve[nice [i mo[teniri Împ\r\]iei 
lui Dumnezeu. 

Din aceast\ m\rturisire a lui Hristos reiese [i responsabilitatea 
cre[tinilor fa]\ de ]inuta lor moral\, pe care Mântuitorul Iisus 
Hristos o consider\ cea mai puternic\ m\rturie în fa]a oamenilor: 
„Ca v\zând faptele voastre s\ sl\veasc\ pe Dumnezeu cel din 
ceruri”. Mai mult, Domnul nostru Iisus Hristos adaug\: „Oricine 
va m\rturisi pentru Mine înaintea oamenilor, m\rturisi-voi [i Eu 
înaintea Tat\lui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10, 32). Dup\ 
cum vedem nu este vorba atât de modelul pe care-l poate oferi cel 
ce crede în Hristos celor din jur, cât de m\rturisirea nout\]ii – în 
ceea ce prive[te sfin]irea [i transfigurarea lumii – pe  care Hristos a 

                                                 
31 Credo. Ghid istoric [i teologic al crezurilor [i mărturisirilor de credin]ă în 

tradi]ia cre[tină, trad. Mihai-Silviu Chirilă, Editura Polirom, Ia[i, p. 325.     
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adus-o oamenilor [i lumii, schimbând [i înnoind fundamental 
modul de a fi [i de a se comporta al celor care au crezut în 
Evanghelia Sa, al c\rei ax principal este porunca cea nou\ a iubirii 
(Ioan 15, 12). 

Aceste preciz\ri consider c\ sunt necesar de f\cut dac\ vrem s\ 
nu diminu\m importan]a eshatologic\ a celei dintâi taine, numit\ 
[i „poarta de intrare” în Biserica lui Hristos, dar [i în Împ\r\]ia 
cerurilor. De asemenea, nu putem s\ lu\m în considerare c\ aceste 
câteva sublinieri în leg\tur\ cu Taina Sfântului Botez – prilejuite [i 
de faptul Sfântul Botez a fost ales [i ca tem\ de dezbatere, la 
propunerea de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 
care prefa]eaz\ împlinirea a trei decenii de la elaborarea Documen-
tului BEM  (sau Documentul de la Lima, 1982) – se cuvin a fi f\cute 
pentru promovarea unui autentic dialog intercre[tin, care nu 
poate ocoli întrebarea: Când vorbim de acceptarea aceluia[i Botez 
de c\tre toate Bisericile înseamn\ c\ ele m\rturisesc automat [i 
aceea[i credin]\ în Hristos? Iat\ o întrebare la care îmi propun s\ 
r\spund în prezentul demers despre Botez [i m\rturisire; evident 
despre m\rturisirea aceleia[i credin]e apostolice, cum întâlnim o la 
cei care au primit Evanghelia lui Hristos în primele veacuri cre[tin, 
începând cu prima comunitate din Ierusalim. 

Dup\ cum [tim, Adunarea general\ a Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor (CEB) de la Vancouver (1983), a propus spre studiu [i 
receptare Documentul BEM, fapt care a dus la r\spunsurile primite 
din partea bisericilor membre ale CEB; nu înseamn\ c\ cele peste 
340 de Biserici au r\spuns, exprimându-[i pozi]ia fa]\ de amintitul 
document. Desigur, r\spunsurile Bisericilor ortodoxe ne intere-
seaz\ în mod deosebit, cu atât mai mult cu cât unul dintre cei care 
au contribuit la elaborarea Documentului BEM a fost profesorul 
grec Nikos Nissiotis, care considera c\ documentul va reprezenta 
„o cotitur\ hot\râtoare” pentru dialogul ecumenic; nici mai mult 
nici mai pu]in „una dintre pietrele de încercare ale unific\rii 
Bisericii”, întrucât „disensiunile de alt\dat\ sunt tratate într-o 
nou\ lumin\”, ceea ce a f\cut s\ fie identificate numeroase „coin-
ciden]e mult promi]\toare în înv\]\tura diferitelor Biserici. Bise-
ricile trebuie s\ dezvolte aceste coinciden]e, pas cu pas, în înv\-
]\tura lor despre credin]\; ceea ce le va conduce la comunicare 
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reciproc\ în succesiunea apostolic\ [i la comunitate cu înv\]\tura 
Bisericii ecumenice!” 

Cele mai multe critici din partea ortodoc[ilor au venit cu 
privire la desp\r]irea – în Documentul BEM – a Tainei Sfântului 
Botez, atât cât mai este v\zut\ ca tain\  de acele Biserici care, 
urmând doctrina protestant\, sus]in c\ prin Botez nu se [terge 
p\catul str\mo[esc de Taina Mirungerii; aceasta din urm\, conform 
aliniatului 14 din capitolul consacrat Botezului, este considerat\ 
un „ritual” pe care unele Biserici îl pot admite sau nu. Lucrurile n-
ar fi luat o întors\tur\ grav\, pentru Bisericile Ortodoxe, dac\ nu 
ar fi fost înserat\ în document o întrebare provocatoare [i o 
subliniere iritant\. Întrebarea este: „Ce sens ar avea un ritual 
aparte – e vorba totu[i de Taina Mirungerii!, n. n. – între Botez [i 
admiterea la Împ\rt\[anie”, iar sublinierea de la aliniatul 19 se 
dore[te – de fapt se arat\ a fi o nefericit\! – concluzie [i reco-
mandare pentru Biserici: „Darul Sfântului Duh în Botez poate fi 
exprimat în mod suplimentar, de exemplu, prin punerea mâinilor 
pe cap [i ungere sau miruire”. 

Nu trebuie s\ detaliem r\spunsurile Bisericilor ortodoxe pri-
vind Botezul - [i Mirungerea - în prezentarea amintitului docu-
ment, pentru a în]elege revolta lor; e suficient s\ spunem c\, dup\ 
Vancouver, a urmat ceea ce poate fi denumit\ cea mai critic\ 
perioad\ din istoria ecumenismului, în care au avut puternice 
tensiuni între ortodoc[i [i reprezentan]ii celorlalte Biserici, con-
cretizate în retragerea unor Biserici ortodoxe din CEB – este vorba 
de Bisericile ortodoxe din Bulgaria, Serbia [i Georgia – critica dur\ 
la direc]ia în care se îndreapt\ mi[carea ecumenic\, ceea ce a dus 
la constituirea unei Comisii mixte care s\ analizeze criticile orto-
doxe, finalizate cu adoptarea votului consensual la Adunarea ge-
neral\ a CEB de la Porto Alegre (2006) [i cu adoptarea ca platform\ 
de discu]ii ecumenice a Simbolului de credin]\ niceo-constantinopolitan 
sau a Crezului adoptat la primele Sinoade ecumenice.  

Pe aceast\ linie de discu]ii trebuie s\ includem [i sublinierile 
cuprinse în Documentul final, adoptat la cea de a treia Adunare 
Ecumenic\ European\ care a avut loc la Sibiu (septembrie, 2007). 
Astfel, în Recomandarea 2 se face o c\lduroas\ chemare a Bisericilor 
din Europa - [i nu numai, dac\ ]inem cont c\ au luat parte [i 
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reprezentan]ii altor organisme ecumenice, printre care [i ai CEB - 
s\-[i înmul]easc\ eforturile de a continua „discu]iile cu privire la 
recunoa[terea mutual\ a Botezului”; cu atât mai mult cu cât de 
în]elegerea unanim\ a Botezului depinde „în]elegerea Euharistiei, 
a slujirii (preo]iei) [i a eclesiologiei în general”. 

Care au fost totu[i ecourile acestor transform\ri în percep]ia 
ecumenic\ impuse de criza CEB în rela]ie cu ortodoc[ii? Ce s-a 
întâmplat în privin]a recept\rii Documentului BEM? Desigur, nimic 
spectaculos; am putea spune c\ lucrurile au înghe]at pur [i simplu, 
dac\ nu ar fi avut loc adoptarea unui document semnat de 11 
Biserici cre[tine din Germania privind recunoa[terea reciproc\ a 
Botezului.  

1. Documentul de la Magdeburg 

De[i nu face parte din CEB, Biserica Romei prive[te cu interes 
orice ini]iativ\ ecumenic\. A[a se face c\ prin Consiliul Pontifical 
pentru Promovarea Unit\]ii Cre[tinilor ia parte la diferite întruniri 
ecumenice, la dezbateri [i dialoguri intercre[tine, iar prin Consiliul 
Conferin]elor Episcopale (Catolice) din Europa împreun\ cu 
Conferin]a Bisericilor Europene (CBE) a semnat - în 2001 – Charta 
Oecumenica, un document privind promovarea principiilor ecume-
nice într-o Europ\ unit\; faptul esen]ial care se subliniaz\ prin 
aceast\ Chart\ este acela c\ unit\]ii europene pentru a fi una du-
rabil\ nu trebuie s\ i se ignore dimensiunea spiritual\ [i religioas\, 
adesea neglijat\ în favoarea celei economice, politice [i financiare.             

Noua genera]ie [i întâlnirea dintre diferitele culturi – cum au 
ar\tat revoltele tinerilor din ]\rile occidentale [i scandalul cari-
caturilor lui Mohamed – impun o revizuire a direc]iilor privind 
promovarea dialogului intercultural [i interreligios, fapt care nu se 
va putea realiza ignorându-se adev\ratele [i complexele implica]ii 
pe care le au în via]a oamenilor – privi]i ca persoane sau comu-
nit\]i [i nu ca indivizi sau grupuri – valorile morale [i religioase, 
despre care fostul Arhiepiscop al Parisului, Jean-Marie Lustiger 
spunea c\ nu pot fi privite ca ni[te valori de tranzi]ie, ca ni[te 
valori a c\ror importan]\ s-a diminuat f\r\ s\ aduc\ niciun pre-
judiciu vie]ii umane în general. S\ nu uit\m c\ aceste sublinieri 
erau f\cute de unul care cunoscuse ororile nazismului, compa-
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rabile cu cele ale comunismului, ale c\ror consecin]e nu le putem 
remedia ignorându-le. 

Dar s\ nu uit\m c\ – din punct de vedere cre[tin – avem o 
anume considera]ie fa]\ de semn în m\sura în care respect\m 
Taina Botezului; mai bine zis în m\sura în care privim Botezul în 
dimensiunea sa eshatologic\. În acest sen nu putem decât s\ 
salut\m, ca fiind o unic\ realizare ecumenic\ în acest sens, Decla-
ra]ia comun\ privind recunoa[terea reciproc\ a Botezului în Germania. 
Rod al muncii depuse de o Comisie mixt\ timp de trei ani, adic\ în 
perioada 2003-2007, la ini]iativa cardinalului Walter Casper, pre[e-
dintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unit\]ii Cre[tine, 
documentul reprezint\ o concretizare sui generis c\ – [i poporul 
cel mai încercat de urm\rile celor dou\ r\zboaie mondiale ne-o 
spune cu toat\ fermitatea! – avem nevoie de pa[i hot\râ]i în rea-
lizarea acelei viziuni unitare despre credin]a în Hristos [i rolul ei 
în a rezolva multe dintre dificult\]ile cu care Europa [i întreaga 
lume se confrunt\ ast\zi. Bisericile nu pot - [i nici nu este de dorit 
– s\ se eschiveze de a se face p\rta[e c\ut\rilor comune de a g\si 
solu]ii problemelor de ast\zi, între care un  loc cu totul aparte îl 
ocup\ ap\rarea demnit\]ii umane, a[a cum s-a subliniat cu ocazia 
anivers\rii – în 2010 – centenarului Conferin]ei de la Edinburgh 
(1910), socotit\ a fi punctul de plecare al Mi[c\rii ecumenice. 

În amintitul document se arat\ c\ Iisus Hristos este „mântu-
irea noastr\. Prin El a învins Dumnezeu p\catul (Romani 5, 10) 
pentru a ne face pe noi fii [i fiice ai lui Dumnezeu. Pentru noi, ca 
participan]i la taina mor]ii [i învierii lui Hristos, Botezul înseamn\ 
na[terea din nou în Iisus Hristos. Cine primeşte aceast\ tain\ 
(Botezul) şi afirm\ dragostea în credin]a lui Dumnezeu se va uni 
cu Hristos şi, în acelaşi timp, cu poporul S\u din toate timpurile şi 
locurile. Ca semn al unit\]ii tuturor creştinilor, Botezul uneşte cu 
Iisus Hristos  - fundamentul acestei unit\]i. În ciuda diferen]elor 
existente în modul de în]elegere al Bisericii, între noi exist\ un 
acord de baz\ în privin]a Botezului. 

De aceea, noi recunoaştem price botez s\vârşit dup\ porunca 
lui Iisus - în numele Tat\lui, al Fiului şi al Sfântului Duh – prin 
actul scufund\rii în ap\ sau al turn\rii apei şi ne bucur\m de orice 
persoan\ care se boteaz\. Aceast\ recunoaştere reciproc\ a Bote-


