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Cuvânt înainte 

Pr. prof. dr. Ion Vicovan 

Facultatea de Teologie Ortodox\ „Dumitru St\niloae” din cadrul 
Universit\ţii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i a creat, deja de mult\ 
vreme, o tradi]ie în a organiza, anual, simpozioane internaţionale pe 
teme de (mare) interes teologic. Scopul acestora este ca subiectele dezb\-
tute în cadrul desf\[ur\rii lor s\ dobândeasc\, în urma referatelor [i 
discu]iilor, pe cât posibil, atât un nou impuls pentru gândirea teologic\, 
cât [i un duh nou pentru via]a cre[tin\ de zi cu zi. Din p\cate, pân\ în 
acest an (2013), simpozioanele organizate, de[i s-au desf\[urat de mul]i 
ani de zile în Facultatea noastr\, nefiind puse sub nici o egid\, nu indic\ 
vechimea [i num\rul lor.  

În acest an, la ini]iativa Înaltpreasfin]itului P\rinte Teofan, Arhiepis-
copul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, implicat în mod 
efectiv în activitatea Facult\]ii [i a manifest\rilor organizate de c\tre 
aceasta, am a[ezat simpozionul de acum, precum [i cele ce vor urma cu 
ajutorul lui Dumnezeu, sub egida „Dumitru St\niloae”, edi]ia I.  

Cum este firesc, tema simpozionului este dat\ de cea a anului oma-
gial declarat de c\tre Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Dup\ 
cum bine se [tie, anul mântuirii 2013 a fost declarat în Patriarhia Ro-
mân\ ca „anul omagial al Sfin]ilor Împ\ra]i Constantin [i Elena”.  

Plecând de la aceast\ tem\, în urma discu]iilor purtate de c\tre 
membrii Comitetului de organizare [i nu numai, am considerat c\ în 
vremea în care tr\im se impune o reflec]ie mai profund\, atât cu caracter 
teologic, cât [i cu caracter practic asupra rolului mirenilor în Biseric\. {i 
aceasta, având în vedere, pe de o parte, c\ Sfin]ii Împ\ra]i Constantin [i 
Elena, de[i numi]i de c\tre Biseric\ „întocmai cu Apostolii”, totu[i ei au 
fost mireni, iar pe de alt\ parte, deoarece de la valoroasa lucrare a 
marelui profesor Liviu Stan, Mirenii în Biseric\. Studiu canonico-istoric 
(Sibiu, 1939) nu s-a mai scris nimic consistent pe aceast\ tem\, cel pu]in 
în teologia româneasc\. La cele de mai sus, ad\ug\m [i faptul c\ via]a 
Bisericii cunoa[te o dinamic\ extrem de mare, cum aproape n-a mai fost 
în cursul istoriei, ca urmare a schimb\rilor petrecute la finele anilor ’80, 
în care implicarea mirenilor trebuie pus\ mai mult în valoare.  

}inând cont de cele de mai sus, Facultatea noastr\, în colaborare cu 
Centrul de Cercetare în Teologie Ortodox\ „Filaret Scriban”, cu Centrul 
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eparhial Iaşi şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului P\rinte Mitropolit 
Teofan, a organizat, la Iaşi, în zilele de 23-25 mai 2013 simpozionul inter-
na]ional cu tema Laicii [i misiunea cre[tin\: realitate istoric\, voca]ie perso-
nal\, necesitate eclesial\.  

Intenţia organizatorilor a fost ca, plecând de la contribu]ia uria[\ [i 
de la complexa lucrare a Sfin]ilor Împ\ra]i în Biseric\, s\ facem o 
evaluare a rolului mirenilor în Biseric\ în decursul timpului, pentru a 
stabili, cât mai bine cu putin]\, rolul acestora ast\zi. De identificat moda-
lit\]ile prin care mirenii pot fi angaja]i în misiunea Bisericii într-o lume 
în care se vorbe[te tot mai frecvent de secularizare. De redescoperit, în 
acela[i timp, calitatea de mirean, precum [i drepturile, respectiv îndato-
ririle care decurg din ea. Aceasta [i pentru faptul c\, din p\cate, adesea 
când se vorbe[te de Biseric\, cei mai mul]i în]eleg ca f\când parte din ea 
doar clericii. De evaluat în ce m\sura este prezent\ Biserica nu doar în 
biseric\, ci în lume, în institu]iile unde activeaz\ cre[tini [.a.m.d.  

Lucr\rile simpozionului, desf\şurate într-un cadru spiritual special, 
creat de bucuria [i lumina celei mai mari s\rb\tori a cre[tin\t\]ii, Învierea 
Domnului, solemn şi academic în acela[i timp, au fost deschise în mod 
oficial în sala „Dr. Justin Moisescu” a Centrului eparhial Iaşi. Ele au fost 
binecuvântate de prezen]a Înaltpreasfinţitului P\rinte Mitropolit Teofan, 
care a transmis [i un mesaj de felicitare [i de speran]\ în rezultatele 
lucr\rilor lui. La deschiderea acestui eveniment academic a mai parti-
cipat, cu un mesaj, [i delegatul Domnului Rector al Universit\]ii „Alexandru 
Ioan Cuza”, prof. univ. dr. Prorector Dumitru Luca, prorectorul respon-
sabil cu activitatea de cercetare în cadrul celei mai vechi universit\]i 
moderne din România. 

La lucr\rile simpozionului au participat profesori atât din str\in\tate 
(Fran]a, Austria, Cehia), cât [i din ]ar\ (Bucure[ti, Cluj, Gala]i [.a.), precum 
[i profesori, doctoranzi, masteranzi [i studen]i ai Facult\]ii noastre.  

{irul referatelor a fost deschis de c\tre profesorul Rémi Gounelle, 
Decanul Facult\]ii de Teologie Protestant\ din Strasbourg (Fran]a), care 
a prezentat tema „Responsabilitatea laicilor. Reforma [i P\rin]ii”. Urm\-
torul referat, [i ultimul din ziua debutului lucr\rilor simpozionului (23 
mai), a fost cel al Înaltpreasfin]itului P\rinte Mitropolit Teofan, cu tema 
„Preoţia împ\r\teasc\ - slujirea laicilor în Biseric\”.  

Lucr\rile simpozionului au continuat în zilele urm\toare, 24 [i 25 
mai, în Sala „Studium” a Facult\ţii de Teologie „Dumitru St\niloae”. Cel 
dintâi rod concret al simpozionului, [i sper\m c\ nu [i singurul, o consti-
tuie apari]ia volumului de faţ\, cu acela[i titlu ca [i manifestarea aca-
demic\: Laicii [i misiunea cre[tin\: realitate istoric\, voca]ie personal\, necesitate 
eclesial\. El cuprinde cea mai mare parte dintre contribuţiile participanţilor, 
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dar, în acelaşi timp, n\d\jduim s\ reprezinte [i o modest\ contribuţie la 
cercetarea teologic\ româneasc\ pe tema dezb\tut\. 

Preciz\m, de asemenea, [i faptul c\ anul 2013 a fost declarat de c\tre 
Sfântul Sinod al Bisericii noastre, pe lâng\ „anul omagial al Sfin]ilor 
Împ\ra]i Constantin [i Elena”, [i „anul comemorativ al P\rintelui Dumi-
tru St\niloae”. Acesta a fost, al\turi de altele, [i motivul pentru care 
simpozionul din acest an a fost a[ezat sub egida „Dumitru St\niloae”, 
edi]ia I.  

Având în vedere, pe de o parte, c\ Facultatea noastr\, la ini]iativa 
Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, pe vremea aceea Mitropolitul 
Moldovei [i Bucovinei, a fost a[ezat\ (din 2001) sub patronajul celui mai 
mare teolog român, [i nu numai, iar pe de alta, c\ anul 2013 este anul 
comemorativ al P\rintelui Dumitru St\niloae, în cadrul Facult\]ii au fost 
organizate [i dou\ momente omagiale închinate acestei mari personali-
t\]i a teologiei [i Bisericii române[ti. Cel dintâi moment s-a consumat în 
luna mai, cel de-al doilea în luna noiembrie.  

La primul, am avut onoarea [i bucuria de a avea ca oaspe]i pe dis-
tinsa Doamn\ Lidia St\niloae, fiica marelui teolog, împreun\ cu fiul 
domniei sale, Dumitra[, absolvent de Teologie. La cel de-al doilea mo-
ment omagial a participat Înaltpreasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan 
care, mai întâi, în fruntea unui sobor, format din preo]i profesori ai 
Facult\]ii [i slujitori ai Catedralei mitropolitane din Ia[i, a oficiat slujba 
parastasului pentru renumitul teolog. Dup\ s\vâr[irea parastasului, în 
cadrul c\ruia au fost pomeni]i [i profesorii Facult\]ii noastre muta]i la 
Domnul, profesori, doctoranzi, masteranzi [i studen]i, avându-l ca invitat 
de onoare pe Înaltpreasfin]itul P\rinte Teofan, au luat parte, în Sala 
„Studium” a Facult\]ii, la referatele prezentate de câ]iva dintre colegii 
profesori. Referatele acestora, parte dintre ele, sunt incluse, al\turi de 
cele din cadrul simpozionului, în volumul de fa]\.  

Din acest motiv, volumul este structurat în patru sec]iuni: cea dintâi 
este închinat\ P\rintelui Dumitru St\niloae, celelalte fiind dedicate sim-
pozionului, mai precis fiec\rei subteme din titlul sub care s-au organizat 
[i desf\[urat lucr\rile lui. 

Prima sec]iune, In memoriam Dumitru St\niloae, cuprinde, cum afir-
mam mai sus, câteva contribu]ii (trei la num\r) dedicate celui mai mare 
teolog român [i, dup\ cei mai mul]i, cel mai mare teolog ortodox din 
veacul al XX-lea, P\rintele Dumitru St\niloae, sub patronajul c\ruia este 
a[ezat\ Facultatea noastr\ [i sub egida c\ruia a fost a[ezat simpozionul 
interna]ional din 2013. 

Cel dintâi referat apar]ine distinsei Doamne Lidia St\niloae, fiica 
marelui [i renumitului teolog. În prelegerea sus]inut\, cu titlul „Evoc\ri”, 
autorul, dup\ cum o indic\ [i titlul, evoc\, mai bine decât nimeni altul, 
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personalitatea marelui teolog [i tr\itor al Ortodoxiei. Evocarea este pus\ 
sub motto-ul, mai mult decât sugestiv: „Ceea ce faci pentru tine moare 
odat\ cu tine. Ceea ce faci pentru ceilal]i r\mâne pentru totdeauna”.  

Prima idee pe care o dezvolt\ autorul, Doamna Lidia St\niloae, este 
referitoare la îndep\rtarea omului de Dumnezeu, de religie, pe care o 
catalogheaz\ ca fiind „cea mai mare dram\ a secolului nostru”, omul 
tr\ind, în consecin]\, „într-o lume monoton\, lipsit\ de mister, de fiorul 
profund al realit\]ilor existente dincolo de ceea ce consider\m noi cu 
suficien]\ c\ este realitatea”. Din acest motiv, sus]ine distinsa doamn\, 
sprijinit\ pe afirma]ia lui Simone Weil, „lumea european\ actual\, fragi-
lizat\ de barbaria totalitarismelor [i de criza valorilor, are nevoie de un 
cre[tinism cu adev\rat întrupat, care s\ impregneze toate aspectele vie]ii, 
care s\ circule prin carnea na]iunilor Europei”. De asemenea, domnia sa 
afirm\ c\ „tot mai multe voci ale culturii [i [tiin]ei actuale m\rturisesc 
convingerea c\ o lume f\r\ prezen]a divinit\]ii ar fi o lume trunchiat\, 
incomplet\, lipsit\ de semnifica]ie”.  

Trecând la evocarea propriu-zis\ a marelui profesor, Doamna Lidia 
m\rturise[te c\ „Dumitru St\niloae s-a preocupat intens de problemele 
legate de structura [i de mo[tenirea noastr\ spiritual\. El a fost con[tient 
de necesitatea efortului de a ]ine treaz\ con[tiin]a noastr\ ca popor care 
ocup\ un loc în istorie… El consacr\ capitole întregi unor cuvinte [i expresii 
care n-au echivalente în alte limbi: «Dumnezeu dr\gu]ul», «M\icu]a 
Domnului»”. Referindu-se la teologia pe care a dezvoltat-o P\rintele 
St\niloae, distinsa doamn\ afirm\ c\ deoarece p\rin]ii s\i au tr\it în 
„aceast\ patrie spiritual\… el a elaborat o teologie care nu este numai 
[tiin]\, ci este convingere, credin]\, entuziasm, gândire nuan]at\ [i 
specific\. Ea este tr\ire, este încredere în Dumnezeu, este certitudinea 
evident\ c\ suntem fiin]e privilegiate, pe care Dumnezeu le nume[te fiii 
s\i… Raportul Dumnezeu-om este fundamental, omul fiind în\l]at de 
P\rintele s\u la rangul de convorbitor, cu toate atributele acestuia. 
Întrep\trunderea între teoretic [i tr\irea practic\, aducerea spiritualit\]ii 
în via]a de zi cu zi a fost poate una dintre cele mai importante caracte-
ristici ale operei lui St\niloae”. 

Rela]ia dintre Persoanele divine [i om, afirm\ mai departe Doamna 
Lidia St\niloae, „ne d\ certitudinea vie]ii de veci, bucurându-ne de co-
muniunea cu via]a infinit\ a lui Dumnezeu [i de comuniunea necon-
fundat\ dintre noi… Aceast\ certitudine am v\zut-o la p\rin]ii mei, la 
tat\l meu, ca singura modalitate de existen]\ adev\rat\. De aceea, Dum-
nezeu i-a d\ruit putin]a de a crede cu adev\rat. Pentru el, leg\tura cu 
Dumnezeu era concret\, personal\. Din aceast\ rela]ie concret\ a luat 
for]a de a fi senin, lini[tit, calm, în cele mai grele momente ale vie]ii care 
nu l-a cru]at, în fa]a nenum\ratelor împrejur\ri din care se p\rea c\ nu 
exist\ ie[ire. Ai încredere în Dumnezeu, spunea, El nu ne uit\”. 
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Doamna Lidia mai aduce în aten]ie o alt\ caracteristic\ important\ a 
omului Dumitru St\niloae: „Nu-i pl\cea s\ se vorbeasc\ despre el. Se 
strecura neobservat, evitând elogiile. «Dumnezeu ne-a dat talan]ii [i noi 
suntem datori s\-i înmul]im, s\-i facem s\ rodeasc\», spunea, iar «darul 
lui Dumnezeu ne deschide mintea, ne conduce mâna pe hârtie, ne in-
sufl\ cuvintele cu care s\-L propov\duim, s\-i facem pe oameni s\ în]e-
leag\ cuvintele Sale»”. Domnia sa subliniaz\, de asemenea, o alt\ mare 
calitate a P\rintelui Dumitru St\niloae: „Capacitatea sa de a înzestra 
normalitatea cu profunzimea credin]ei, a ancor\rii în spiritualitate. A[ 
spune de a auri normalitatea, de a o scoate din banalul cenu[iu al super-
ficialit\]ii, a egoismului, a ranchiunei, a arogan]ei”. Ultima parte a „evo-
c\rii” con]ine aprecierile unor teologi [i oameni de [tiin]\, mai ales 
str\ini, la adresa P\rintelui Dumitru St\niloae. 

Al doilea referat dedicat P\rintelui St\niloae este cel semnat de conf. 
dr. Vasile Cristescu, „Contribu]ia P\rintelui Profesor Dumitru St\niloae 
la în]elegerea rolului credincio[ilor în via]a Bisericii”. În debutul refe-
ratului autorul precizeaz\ c\ în teologia româneasc\ au fost câteva preo-
cup\ri referitoare la rolul mirenilor în Biseric\ (Liviu Stan, Emilian 
Popescu), îns\ ele au avut o abordare canonic\ [i istoric\. De aici preo-
cuparea [i studiul domniei sale cu o perspectiv\ dogmatic\, îns\ în 
viziunea P\rintelui Dumitru St\niloae. Dup\ ce face o analiz\ etimolo-
gic\ a termenului de mirean, propunând ca mai potrivit termenul de 
credincios, autorul subliniaz\ c\ P\rintele St\niloae a avut o contribu]ie 
semnificativ\ în acest sens prin „traducerile, comentariile [i studiile 
alc\tuite în colec]ia Filocalia”. Concret, P\rintele St\niloae „prezint\ leg\-
tura dintre liturghia comunit\]ii [i jertfa sau liturghia interioar\ în vizi-
unea filocalic\”. El arat\ c\ „liturghia comunit\]ii are un rol esen]ial în 
dezvoltarea duhovniceasc\ a persoanei, pentru c\ via]a duhovniceasc\ a 
persoanei nu se dezvolt\ într-o izolare de comunitatea euharistic\, iar 
comunitatea euharistic\ nu r\mâne neinfluen]at\ de dezvoltarea vie]ii 
duhovnice[ti a persoanei”. Citându-l pe Sfântul Marcu Ascetul, P\rintele 
Dumitru St\niloae afirm\: „Credinciosul dezvolt\ [i în fiin]a sa calitatea 
de biseric\, având în centrul ei pe Dumnezeu [i calitatea sa de preot ce 
aduce slujba lui Dumnezeu aflat în altarul inimii lui”. O alt\ idee 
important\ pe care o dezvolt\ P\rintele St\niloae, afirm\ profesorul 
Cristescu, este cea potrivit c\reia „credincio[ii sunt biseric\ a lui Dum-
nezeu nu numai împreun\, ci [i fiecare în parte. Templu al lui Dum-
nezeu este nu numai sufletul, ci [i trupul, pentru c\ trupul a fost sfin]it 
de Hristos prin moartea [i învierea Lui” (Cf. I Cor. 6, 19-20). În continuare, 
autorul trateaz\ despre rolul „credincio[ilor” în Biseric\, bazându-se pe 
teologia Sfin]ilor Maxim M\rturisitorul, Chiril al Alexandriei, Simeon 
Noul Teolog [i a lui Calist Catafyghiotul, concluzia fiind c\ „rolul 
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credincio[ilor nu mai este în]eles în termeni de putere, ci de slujire 
duhovniceasc\ ce are la baz\ iubirea lor ca r\spuns la iubirea lui Hristos”. 

Cel de-al treilea referat din sec]iunea dedicat\ P\rintelui Dumitru 
St\niloae, intitulat „Eclesiologie misionar\ în teologia P\rintelui Dumitru 
St\niloae” apar]ine p\rintelui profesor Gheorghe Petraru. În studiul s\u 
profesorul Petraru pleac\ de la afirma]ia c\ „teologia P\rintelui St\niloae 
are o dimensiune misionar\ intrinsec\ pentru c\ a fi creştin reprezint\ 
deja inserţia în planul divin din libertate şi iubire personal\, comuniune 
cu Dumnezeu în Biserica Sa din lume, calea fireasc\ a omului spre 
Împ\r\ţia lui Dumnezeu cea cereasc\”. Dezvoltând subiectul cu titlul de 
mai sus, p\rintele profesor Petraru îl abordeaz\ în trei subcapitole. Cel 
dintâi este dedicat parohiei, având titlul „Comunitatea eclesial\ local\, 
loc teologic şi prezenţ\ integral\ a lui Dumnezeu cel întreit în persoane”. 
Aceasta pentru c\, sus]ine autorul, „parohia r\mâne expresia cea mai 
imediat\ şi cea mai vizibil\ a comunit\ţii eclesiale, o modalitate teri-
torial\ important\ a localiz\rii Bisericii universale în Biserica local\, în 
mijlocul caselor credincioşilor ce au în centru l\caşul de cult, prezenţa 
prin excelenţ\ a divinului în mijlocul lor”. Acest lucru este sesizat de 
P\rintele St\niloae care afirm\: „În satul românesc transparenţa activ\ şi 
transfiguratoare a lui Dumnezeu care îi uneşte pe toţi, f\r\ s\ se con-
funde, se tr\ieşte în modul cel mai accentuat în Liturghia duminicilor şi 
s\rb\torilor, în care toţi se roag\ pentru toţi. Drept urmare, ei ies din 
biseric\ într-o comuniune reîmprosp\tat\… Str\vezimea transcendenţei 
vii a lui Dumnezeu în tr\irea satului românesc îi d\ acestuia, pe lâng\ 
duhul unei adânci comuniuni, şi pe acela al unei gândiri care uneşte în 
ea înţelegerea cu simţirea tainelor inepuizabile ale lumii şi persoanelor 
unite cu Dumnezeu”. Mai departe autorul subliniaz\ c\ viziunea P\rin-
telui St\niloae cu privire la rolul parohiei nu este una singular\, ci ea 
„concord\ cu cea a unor teologi ortodocşi sau confesionali pentru c\ 
evanghelizarea, misiunea şi m\rturia creştin\ se fac, se manifest\ prin şi 
în poporul credincios al bisericii locale, parohia, adunat în jurul altarului 
lui Hristos la care prezideaz\ preotul slujitor”. Referitor la via]a comu-
nitar\ a parohiei autorul, inspirându-se din teologia P\rintelui Dumitru 
St\niloae, sus]ine c\ „parohia trebuie s\ îmbine armonios şi constructiv 
Ortodoxia cu ortopraxia, înv\ţ\tura de credinţ\ şi principiile morale 
creştine cu viaţa cotidian\ în aspectele ei instituţionale şi familiale ale 
credincioşilor ce extind dup\ Liturghia duminical\ duhul s\rb\torii şi al 
comuniunii în lume, f\când din aceasta Biserica lui Dumnezeu”.  

Al doilea subcapitol al referatului de fa]\ trateaz\ despre „Treimea, 
fundamentul Bisericii lui Hristos din istoria cu finalitate în Împ\r\ţia 
cereasc\”. Autorul remarc\ faptul c\ „în comuniunea eclesial\ local\ a 
iniţierii sale teologice, P\rintele St\niloae a avut intuiţia adev\rului 
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eclesiologic dezvoltat ulterior în scrisul şi gândirea sa prin apelul la 
marea tradiţie patristic\. Iniţial, acest demers era unul inductiv, parti-
cular legat de emoţia sacr\ din comunitatea sa parohial\ şi a familiei, 
lectura, interpretarea şi experienţa teologic\ ulterioar\ au f\cut ca ecle-
siologia sa s\ devin\ una tare, de la general la particular, una deductiv\, 
de la Dumnezeu la umanitate, de la invizibil la vizibil, de la inteligibil la 
sensibil, prin chenoza hristic\ în care se vede, paradoxal, şi m\reţia 
absolutului divin, Treimea în iconomia mântuirii”. În reflec]iile sale le-
gate de rela]ia dintre Biseric\ [i Sfânta Treime, P\rintele St\niloae afirm\ 
c\ „mântuirea şi îndumnezeirea omului, scopul creaţiei şi mântuirii 
omului de c\tre Dumnezeu cel întreit în Persoane constituie, de fapt, 
extinderea relaţiilor afectuoase dintre Persoanele divine la creaturile 
conştiente”. Ultimul subcapitol al studiului de fa]\ abordeaz\ „Biserica 
misionar\ local\. Sensuri ale misiunii creştine ast\zi”. Autorul subliniaz\ 
aici c\ „pe lâng\ dimensiunea spiritual\, sacramental\ creştin\, parohia 
este şi comunitatea oamenilor din lume, în inima istoriei, aspect ce nu 
poate fi eludat într-o percepţie realist\ a existenţei umane care trebuie 
interpretat\ triadic, anume istoric, eclesial-religios şi eshatologic într-o 
deschidere comunicativ\ a celor trei nivele şi o interferenţ\ semiotic\ în 
plan cultural, civilizaţional”. Mai departe, autorul subliniaz\ c\ „la nivelul 
comunit\ţii istorice se deruleaz\ superior viaţa spiritual\ şi cultural\, 
relaţiile umane, în complexitatea lor ce transcende ceea ce este limitat, 
l\sând semnele prezenţei umane cu creativitatea ei, cu credinţele ei în 
semnificaţiile lor profunde, legate de lanţul peren al fiinţei unitare dife-
renţiate personal şi cronologic”. 

Începând cu sec]iunea a doua sunt prezentate referatele simpozio-
nului propriu-zis. Primul referat din aceast\ sec]iune, pus\ sub genericul 
Laicii [i misiunea cre[tin\: realitate istoric\, este semnat de Înaltpreasfin-
]itul P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Ia[ilor [i Mitropolitul Moldovei [i 
Bucovinei, [i este intitulat „Preoţia împ\r\teasc\ – slujirea laicilor în 
Biseric\”. În partea de început a referatului, P\rintele Mitropolit defi-
ne[te termenul de „laic”, el provenind din grecescul „laos” [i înseamn\ 
„popor”, prin urmare, afirm\ Înaltpreasfin]itul P\rinte Teofan, „laicii 
sunt cei care alc\tuiesc poporul lui Dumnezeu, corpul Bisericii, al c\rei 
cap este Hristos Domnul”. Mai departe, autorul remarc\ faptul c\ „din 
p\cate îns\, termenul de „laic” este folosit ast\zi, de obicei, în opoziţie 
cu cel de „cleric”, definirea îns\şi a laicului f\cându-se exclusiv prin ra-
portare la cleric: laicul este creştinul care nu aparţine clerului. În felul 
acesta se naşte o poziţionare exterioar\, paralel\, chiar antagonic\ între 
membrii Bisericii: clerici şi laici, poziţionare care nu este proprie eclesio-
logiei ortodoxe. Creştinul necleric (laicul) nu poate fi aşezat al\turi sau 
separat de preot şi episcop, ci numai împreun\ cu aceştia, întrucât numai 
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împreun\ – clerici şi laici – formeaz\ Biserica lui Hristos”. În continuare, 
evaluând evolu]ia treptelor/st\rilor de slujire în Biseric\, pe care o 
catalogheaz\ „atent\ şi onest\”, P\rintele Mitropolit afirm\ c\ „de-a 
lungul timpului, puţin câte puţin, membrii preoţiei sacramentale au de-
venit tot mai dominanţi în defavoarea creştinilor neclerici, membri ai 
preoţiei universale. Cauzele care au generat şi genereaz\ înc\ o aseme-
nea situaţie sunt multiple, autorul enumerând cinci dintre acestea. În 
partea a doua a referatului, P\rintele Mitropolit, plecând de la un temei 
biblic foarte cunoscut (II Petru 2, 19), face o analiz\ a expresiilor seminţie 
aleas\, preoţie împ\r\teasc\, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu”, 
men]ionând c\ ele sunt „folosite de Sfânta Scriptur\ pentru a desemna 
slujirea laicilor în Biseric\ [i c\ între cele dou\ categorii de preoţi în 
Biseric\, membrii preoţiei universale şi membrii preoţiei sacramentale, 
nu exist\ o diferenţ\ de ordin antropologic, ci, citându-l pe teologul grec 
Panayotis Nellas, o diferenţ\ de slujire, diferenţ\ care presupune o res-
ponsabilitate, nu un privilegiu”, concluzionând c\ „atât membrii pre-
oţiei sacramentele, cât şi cei ai preoţiei universale fac parte din aceeaşi 
Biseric\, sunt r\spunz\tori, chiar dac\ cu responsabilit\ţi diferite, pentru 
viaţa acesteia. «În felul acesta», [i-l citeaz\ pe p\rintele Dumitru St\niloae 
referitor la credincioşii laici, «toţi sunt preoţi şi jertfe în Biseric\, toţi sunt 
înv\ţ\tori şi c\l\uzitori spre mântuire ai lor şi ai altor credincioşi apro-
piaţi, sau şi ai altor oameni, dar f\r\ o r\spundere formal\ pentru 
comunitatea bisericeasc\»”. Mai departe, îl citeaz\ pe Sfântul Pavel cu 
textul de la I Cor. 12, 4 [i urm\toarele, care „foloseşte imaginea trupului 
omenesc pentru a face înţeleas\ realitatea bisericeasc\: un singur trup, 
alc\tuit din mai multe m\dulare între care îns\ exist\ perfect\ armonie”. 
În partea ultim\ a referatului, P\rintele Mitropolit Teofan abordeaz\, 
inspirându-se din lucr\rile P\rintelui St\niloae, un aspect extrem de 
important cu privire la mireni/laici: coordonate ale slujirii laicilor în Biseric\. 

Al doilea referat din aceast\ sec]iune este cel sus]inut de profesorul 
Dan Chi]oiu din cadrul Facult\]ii de Filosofie a Universit\]ii „Al. Ioan 
Cuza”. Intitulat „Constituirea identit\]ii Bizan]ului cre[tin [i rolul filoso-
fiei”, referatul de fa]\, elaborat în patru p\r]i sau capitole, subliniaz\ [i 
dezvolt\ ideea c\ „aspectul cheie ce diferen]iaz\ modelul cultural bizan-
tin, cu siguran]\ este descrierea omului în dimensiunea persoanei, un 
model cultural care stă de la bun început sub semnul paradoxului în 
ceea ce prive[te descrierea a ceea ce caracterizeaz\ umanul”(„cel ce va 
vrea s\ î[i scape sufletul îl va pierde, dar cel ce î[i va pierde sufletul 
pentru El, îl va câ[tiga”). De aici teza autorului c\ „termenul de edificare 
nu poate fi folosit în sensul propriu în context cre[tin, [i acest lucru este 
vizibil mai ales în constituirea no]iunii de persoan\ în orizontul patristic”. 
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Urm\torul referat apar]ine asistentului universitar dr. Adrian Podaru 
de la Facultatea de Teologie din Cluj. În referatul intitulat „Misiunea 
laicilor în Antiohia secolului al IV-lea: Ioan Gur\ de Aur [i Omiliile la 
statui”, autorul î[i propune s\ dovedeasc\ „faptul c\ misiunea nu este 
altceva decât, sau c\ ea este, înainte de toate, o problem\ de moravuri, 
mores, sau de ethos cre[tin, [i mai pu]in o problem\ de strategie”. Este 
ceea ce a încercat s\ fac\ Sfântul Ioan Gur\ de Aur la vremea sa [i ce 
trebuie s\ fac\ cre[tinii ast\zi: „Comunitatea în general s\ devin\ cre[-
tin\ în toate manifest\rile sale cotidiene, pentru ca membrii ei s\ nu 
duc\ o existen]\ duplicitar\: cre[tini între zidurile bisericii, în intervalele 
alocate serviciului religios, [i p\gâni în activit\]ile civice. Un compor-
tament consecvent cre[tin devine cel mai eficient mijloc de misiune în 
mijlocul unei lumi pestri]e din punct de vedere religios”. În sprijinul 
afirma]iei sale, autorul aduce [i un cuvânt al Sfântului Ioan Gur\ de 
Aur: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu doar ar\tându-se. A[adar, [i 
noi s\ spunem slava lui Dumnezeu nu doar vorbind, ci [i t\când, [i 
uimindu-i pe to]i prin str\lucirea vie]ii (noastre). C\ci zice (El): «S\ str\-
luceasc\ lumina voastr\ înaintea oamenilor, ca s\ vad\ faptele voastre 
cele bune [i s\-L sl\veasc\ pe Tat\l vostru Cel din ceruri»(Mt. 5, 16)”.  

Al patrulea referat este cel al profesorului Pablo Argárate de la 
Facultatea de Teologie Catolic\ din cadrul Universit\]ii din Graz, un mai 
vechi prieten [i colaborator al Facult\]ii noastre. În referatul „Liturgical 
Evolution in Jerusalem by the End of the Fourth Century”, autorul, 
profesorul Pablo Argárate, î[i propune s\ fac\ o prezentare a catehezelor 
Sfântului Chiril al Ierusalimului din perspectiv\ textual\, teologic\ [i 
liturgic\. Dac\ pân\ nu de mult se considera c\ Ierusalimul a exercitat o 
anumit\ influen]\ (liturgic\) asupra restului lumii cre[tine, ast\zi aceast\ 
tez\ nu mai are sus]inere. În vremea aceea a ap\rut [i s-a dezvoltat o 
nou\ direc]ie în teologie, anume mistagogia, o teologie liturgic\, bazat\ 
pe ideea accesului la mister prin ritualul liturgic. Esen]ialmente, mista-
gogia este mai mult decât un simplu comentariu asupra Liturghiei, ea 
fiind un mod de a p\trunde misterul prin ritualul liturgic. Spre deose-
bire de tipologia tradi]ional\, este subliniat realismul sacramental, mai 
ales prin accentul pus pe tremendum.  

Urm\torul referat, al cincilea, cu titlul „La responsabilité des laïcs. 
La Réforme et les Pères”, este cel al Decanului Facult\]ii de Teologie 
Protestant\ din Strasbourg, Rémi Gounelle, referat sus]inut, cum ar\tam 
mai sus, în deschiderea lucr\rilor simpozionului.  

Referatul se constituie într-o analiz\ a responsabilit\ţii fundamen-
tale a laicilor [i a „mini[trilor” în Biseric\ din perspectiva eclesiologiei 
protestante. Analiza se fundamenteaz\ pe eclesiologia Bisericilor refor-
mate [i luterane franceze, cu accent pe practica reformat\. Ca puncte de 
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plecare sau documente de studiu sunt „Concordatul din Leuenberg” 
(semnat în 1973), prin care Bisericile luterane [i reformate din Europa s-au 
angajat s\ „continue studiul diferen]elor doctrinare care persist\ în inte-
riorul [i între Bisericile participante, şi „Ministère-Ordination-Episkopè”, 
semnat în 2012, ele subliniind c\ diversitatea tipurilor de ministere este 
înc\ mare, ca de exemplu hirotonia, imaginea ministrului etc.  

Ultimul referat din aceast\ sec]iune este cel al asistentului univer-
sitar dr. Constantin-Iulian Damian. Intitulat „Atitudinea statelor euro-
pene fa]\ de noile mi[c\ri religioase: protec]ia cet\]eanului sau perse-
cu]ie religioas\?”, referatul î[i propune o analiz\ a „dilemei” existente în 
vremea noastr\: „Pe de o parte, majoritatea statelor garanteaz\ prin 
constitu]ie libertatea religioas\, pe de alt\ parte, fiecare stat trebuie s\ 
asigure securitate [i protec]ie cet\]enilor s\i în fa]a practicilor abuzive de 
orice fel”. Echilibrul între cele dou\ este foarte greu de atins, sus]ine 
autorul, întrucât, „ceea ce pentru unii constituie asigurarea libert\]ii reli-
gioase, pentru al]ii înseamn\ nep\sare [i lips\ de protec]ie”. Dup\ ce 
descrie sumar preocup\rile în acest sens la nivelul Uniunii Europene, 
autorul prezint\ dou\ modele: francez [i german, dup\ care „situa]ia în 
]\rile din sud-estul Europei”. În Fran]a, îngrijorarea fa]\ de explozia nu-
m\rului de noi mi[c\ri religioase a ap\rut la sfâr[itul anilor ’70, luând în 
scurt timp o deosebit\ amploare, astfel c\, în anul 2001, statul francez se 
afla pe locul al [aselea în lume în ceea ce prive[te îngr\direa libert\]ilor 
religioase (al\turi de China, Indonezia, Sudan, Nigeria [i Turkmenistan). 
Legisla]ia francez\ a avut în vedere, în special, sectele care practic\ 
manipularea mintal\ sau a sp\l\rii creierului. În Germania, sp\larea 
creierului nu este considerat\ ca mijloc de convertire, legisla]ia acesteia 
stipulând „înfiin]area [i finan]area din bani publici a unei funda]ii care 
s\ reuneasc\ [i s\ coordoneze centrele de consiliere, s\ desf\[oare munca 
de cercetare în problema sectelor [i psihogrupelor… s\ implementeze 
programe educa]ionale”. Referitor la sud-estul Europei sunt amintite, cu 
prevederile specifice, realit\]ile din Rusia, Grecia [i România.  

Sec]iunea a III-a, Laicii [i misiunea cre[tin\: voca]ie personal\, debu-
teaz\ cu referatul subsemnatului, „Profesorul Teodor M. Popescu – un 
posibil model de slujire laic\”. Din „norul” de personalit\]i din rândul 
mirenilor care s-au implicat în mod exemplar în via]a Bisericii, am ales 
aceast\ uria[\ personalitate a teologiei [i ortodoxiei române[ti pentru via]a 
sa dedicat\, trup [i suflet, lui Hristos [i Bisericii Sale. Alegerea s-a 
datorat [i faptului c\, pe de o parte, se împlinesc 120 ani de la na[tere 
(1893) [i 40 ani de la mutarea la cele ve[nice (1973), iar pe de alta, 
întrucât a avut o via]\ aleas\ [i o oper\ valoroas\. N\scut într-o familie 
preo]easc\ în localitatea Boteni, jude]ul Dâmbovi]a, tân\rul Teodor a urmat 
[coala primar\ în satul natal [i în satul vecin, gimnaziul la Târgovi[te [i 
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cursurile Seminarului Central din Bucure[ti. Tot la Bucure[ti a urmat [i 
cursurile Facult\]ii de Teologie [i ale Seminarului Pedagogic Univer-
sitar, cel de specializare la Atena (unde a ob]inut [i titlul de doctor), 
dup\ care la Leipzig, Paris [i Sorbona. În paralel, a frecventat [i cursurile 
facult\]ilor de Litere [i Filosofie. Dup\ finalizarea studiilor, a activat ca 
profesor la Seminarul Central din Bucure[ti, la Facult\]ile de Teologie de 
la Chi[in\u [i Bucure[ti. Acuzat de fapte pe care nu le-a s\vâr[it (activi-
tate legionar\, ac]iuni împotriva clasei muncitoare [i a mi[c\rii revolu-
]ionare, grave calomnii la adresa U.R.S.S. etc.), a fost închis între anii 
1959-1963 la Jilava [i Aiud. În închisoare s-a remarcat printr-o ]inut\ 
deosebit\, r\bdând cu mult\ smerenie [i r\bdare chinurile la care a fost 
supus, p\strându-[i cu statornicie [i fidelitate demnitatea de bun cre[tin, 
dovedind c\ înv\]\tura pe care o transmitea studen]ilor nu era doar una 
teoretic\, ci [i un mod, un crez de via]\. Chiar [i dup\ punerea în liber-
tate, a fost atent urm\rit de oamenii Securit\]ii, fiind angajat cu mult\ 
greutate în cadrul Patriarhiei unde a prestat diverse activit\]i, unele 
dintre ele sub nivelul s\u de preg\tire (bibliotecar, diortositor/îndrept\tor 
al c\r]ilor de cult, membru în comisia de dialog a B.O.R. cu Vechii 
Catolici, recenzor al revistelor biserice[ti str\ine). Moartea, survenit\ în 
condi]ii oarecum suspecte, i-a fost cauzat\, într-o anumit\ m\sur\, [i de 
condi]iile regimului de deten]ie îndurat. Ca teolog, are o oper\ valo-
roas\, nu atât prin num\rul lucr\rilor elaborate, având în vedere con-
textul politic neprielnic, cât, mai cu seam\, din punctul de vedere al 
con]inutului. 

Urm\torul referat, „Profesorul de Religie, între profesie [i apostolat 
social”, apar]ine conf. univ. dr. Maria-Carmen Bolocan. În debutul lui, 
autorul afirm\ c\ „o educa]ie integral\ presupune, pe lâng\ latura inte-
lectual\, moral\, estetic\ etc., [i o component\ religioas\”. În continuare, 
autorul afirm\ [i dezvolt\ ideea potrivit c\reia „profesorii de religie 
trebuie s\ con[tientizeze c\ activitatea pe care o desf\[oar\ în [coal\ [i în 
afara ei, este un apostolat [i o continuare a misiunii ucenicilor”. O 
aten]ie special\ acord\ autorul, cum este de altfel firesc, „condi]iilor” pe 
care trebuie s\ le întruneasc\ profesorul de religie, enumerându-le [i 
explicându-le. De asemenea, nu trece cu vederea nici „competen]ele [i 
aptitudinile psihopedagogice ale formatorului religios”, pe care le pre-
zint\ sistematic [i documentat. Întrucât în procesul de educa]ie elevul 
este un partener extrem de important, autorul dedic\ un subcapitol aces-
tuia, „personalitatea elevului [i rolul ei în procesul educa]ional”. În esen]a 
acestui subcapitol, autorul sus]ine c\ „dotat cu o mare virtualitate, cu o 
mare deschidere de la real la posibil, de la virtual la actual, omul poate fi 
angajat pe o cale ce duce la acea cre[tere pe care o viseaz\ educa]ia [i 
este în stare a se ridica pe trepte tot mai înalte c\tre o adev\rat\ 
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împlinire, aceea prev\zut\ de însu[i idealul s\u”. Tot aici autorul arat\ 
c\ mai întâi este necesar „profilul individual concret [i dup\ aceea 
urc\m treptele pedagogiei practice”. De aici [i recomandarea: „Atunci 
când vrem s\ transform\m îns\ omul, s\-i dezvolt\m judecata [i s\-i 
cultiv\m deprinderile morale (virtu]ile) este necesar s\ ne aplec\m asupra 
individului care este un om real cu toate atributele ce-i apar]in”. În 
rela]ia „profesor-elev la ora de Religie, ast\zi”, autorul, enumerând [i 
prezentând diversele tipuri de rela]ii, o recomand\ pe cea pe care o 
nume[te „rela]ia democratic\”, catalogând-o ca ideal\. Tot aici autorul 
traseaz\ [i câteva „reguli” dup\ care s\ se conduc\ profesorul de religie 
în rela]ia cu elevul.  

Al treilea referat din aceast\ sec]iune apar]ine p\rintelui Ilie Mel-
niciuc Puic\. Este vorba despre referatul intitulat „The Pattern of the 
Mission of Those «Equal to the Apostles» according to the Acts of the 
Apostles. În referatul sus]inut, autorul, mai întâi, define[te sintagma 
„întocmai cu Apostolii”, ea reprezentând o recunoaştere a slujirii persoa-
nelor laice, care au lucrat dup\ chemarea special\ primit\ de la Dum-
nezeu, la r\spândirea creştinismului. Slujirea lor, în care efortul şi voinţa 
lor omeneasc\ a fost asistat\ de Duhul Sfânt, s-a concretizat prin semne 
minunate şi cuvânt roditor. Studiul de faţ\ doreşte s\ sublinieze un 
model de misiune, fundamentat pe exemple preluate din cartea Faptele 
Apostolilor, care a fost particularizat de fiecare mirean în perioada şi 
contextul în care au vestit pe Hristos cel înviat din morţi. Sfin]ii cinsti]i 
de Biseric\ cu o asemenea formul\ de Biseric\, potrivit autorului, sunt: 
Sfânta Maria Magdalena, Sfânta Fotini (femeia samarineanc\), Sfânta 
Tecla, Sfântul Constantin şi maica sa Elena, Sfânta Nunia (creştin\toarea 
Georgiei), Sfântul Patrick (creştin\torul Irlandei), Sfin]ii Metodie şi Chiril 
(creştin\torii slavilor), Sfânta Olga şi Sfântul Vladimir (creştin\torii Rusiei), 
precum şi Sfântul Ştefan (creştin\torul Ungariei). Deşi nu au primit mandat 
sacramental, precum Sfinţii Apostoli, pentru chemarea mireneasc\ la o 
slujire a Bisericii lui Hristos, comunitatea creştin\ i-a cinstit prin titula-
tura „întocmai cu Apostolii”, aşezându-i în rândul sfinţilor, mai ales 
pentru rolul lor de îndrum\tori şi m\rturisitori creştini.  

Al patrulea referat, „Valorificarea patrimoniului cultural-religios, o 
misiunea a laicatului în Biseric\”, este semnat de Nicoleta Melniciuc [i 
Elena Ardelean. Dup\ definirea sintagmei „patrimoniu cultural-religios”, 
autorii men]ioneaz\ c\ „cca. 80% din bunurile de patrimoniu sunt 
bunuri ecleziale”. În continuare autorii prezint\ „punctele tari [i 
punctele slabe” ale strategiei Patrimoniului Cultural Na]ional religios. 
Esen]a referatului de fa]\ îl constituie capitolul „Implicarea laicatului în 
valorificarea patrimoniului cultural-religios. Proiecte de succes”, în el fiind 
enumerate (parte dintre) proiectele finan]ate prin fonduri europene în 
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cadrul Programului Opera]ional Regional 2007-2013, pe Axa prioritar\ 5, 
aici fiind incluse obiectivele cu poten]ial turistic aflate în patrimoniul 
UNESCO. Autorii prezint\, de asemenea, [i proiectele na]ionale sau 
locale, dup\ cum [i „proiectele interna]ionale altele decât cele finan]ate din 
fondurile structurale”. 

Ultima contribu]ie din aceast\ sec]iune, intitulat\ „Pictorul Nicolae 
Grigorescu, misionar al credin]ei cre[tine [i model prin arta sa”, este 
semnat\ de mai mul]i autori: Georgeta Meri[or Dominte, Stelian Onica, 
Bogdan Cojocea [i Vasile Tudor. În acest referat, autorii afirm\ c\ Nicolae 
Grigorescu, prin activitatea sa de pictor bisericesc, î[i exprim\ sau mani-
fest\ misiunea sa de mirean/membru al Bisericii. Arta sa, în cele dou\ 
componente ale ei (maniera neoclasic\ adoptat\ un timp [i de Biseric\, 
precum [i prin temele laice), indiferent de tehnica de stil, transmite 
„lini[tea, senin\tatea [i frumuse]ea calm\ din Ortodoxie”.  

Ultima sec]iune, a IV-a, Laicii [i misiunea cre[tin\: necesitate eclesial\, 
cuprinde [ase referate. Cel dintâi din acest [ir este cel al p\rintelui 
profesor Cristian Sonea (Cluj), el fiind intitulat „Premise hristologice ale 
particip\rii laicilor la misiunea integral\ a Bisericii”. Autorul î[i pro-
pune, prin acest referat, s\ dovedeasc\ faptul c\ „în teologia ortodox\, 
voca]ia misionar\ este o calitate natural\ a întregului corpus christianum, 
în constitu]ia sa diferen]iat\”. În abordarea acestei teme, autorul face o 
incursiune în „teologia laicatului în via]a Bisericii Ortodoxe Române” 
(citând din lucrarea p\rintelui Liviu Stan, amintit\ în partea de început a 
acestui cuvânt introductiv, din documentul „Fr\]ia Ortodox\ Român\. 
Obiective [i metode”, redactat de Ion Mateiu, Cluj, 1933, din acela[i 
autor, un alt document, mai amplu decât cel dintâi, intitulat „Mirenii [i 
drepturile lor în Biseric\”, publicat cu prilejul înfiin]\rii Fr\]iei Ortodoxe 
Române în 1938, precum [i din lucrarea p\rintelui Spiridon Cândea, 
intitulat\ Apostolatul laic, ap\rut\ la Sibiu în 1944). Mai departe, autorul 
face, de asemenea, o incursiune în teologia contemporan\, fixând „repe-
rele voca]iei misionare a laicatului”. Dintre teologii trecu]i în revist\, 
amintim: Nikolai Afanasiev, Paul Evdokimov, Panayotis Nellas, Boris 
Bobrinskoy, Liviu Stan, Ion Bria, Valer Bel [i Constantinos Skouteris. 
Direc]iile pe care le abordeaz\ autorul referatului, trei la num\r, intere-
sante [i bine documentate, sunt: laicul – membru al poporului de preo]i 
al lui Dumnezeu, laicul – misionar în Biseric\ [i participarea laicatului la 
misiunea de „zidire” a Bisericii lui Hristos. 

Urm\torul referat din aceast\ sec]iune este cel al p\rintelui profesor 
Ionel Ene (Gala]i), cu titlul „Laicatul în Biserica Ortodox\ Român\. Succint\ 
radiografie”. Dup\ „o lung\ prezentare”, cum afirm\ autorul însu[i, se 
eviden]iaz\ faptul c\ „Biserica trebuie s\ ]in\ cont de fiecare celul\ vie, 
dar s\ vegheze [i s\ ajute la împlinirea chem\rii întregului organism. {i 
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fiecare celul\ trebuie s\ aib\ aceea[i con[tiin]\”. În referatul s\u autorul 
aminte[te, pe de o parte, de Alexandru Ioan Cuza, care, prin unele dintre 
m\surile luate (cum ar fi secularizarea averilor m\n\stire[ti [i introdu-
cerea Codului familiei), a sl\bit autoritatea Bisericii, stimulând procesul 
de secularizare, iar pe de alta, de mitropolitul Andrei {aguna, care a 
implicat activ mirenii în via]a [i organizarea Bisericii din Transilvania 
prin Statutul de organizare [i func]ionare pe care l-a introdus în anul 
1868, restabilind astfel, cel pu]in într-o anumit\ m\sur\, rolul laicilor în 
via]a acesteia. Mai departe autorul ofer\ [i exemple din veacul al XX-lea, 
în sensul c\ pomene[te de vrednicii de pomenire patriarhii Justin Moisescu 
(promovat în cele mai înalte demnit\]i eclesiastice din treapta de laic) [i 
Justinian Marina (care a pus bazele apostolatului social [i a cultivat cân-
tarea omofon\), de lucrarea regretatului Liviu Stan (Mirenii în Biseric\) 
sau de Patericul mirenilor. De[i în titlul referatului apare laicatul în 
Biserica Ortodox\ Român\, autorul acord\ o relativ sporit\ aten]ie 
teologilor occidentali care au avut preocup\ri în privin]a laicatului. Vorbind 
de o teologie a laicatului, preacucernicia sa face trimitere la teologii 
Y. Congar, E. Schillebeeckx, G. Philips, K. Rahner, H. Urs von Balthasar 
[i D. Winling.  

Al treilea referat din aceast\ sec]iune este cel al asistentului univ. dr. 
Emilian-Iustinian Roman. Sub titlul „Laicii [i exercitarea puterii biserice[ti. 
Considera]ii canonice [i legislative”, autorul abordeaz\ problema laicilor, 
a[a cum o indic\ limpede [i titlul, din perspectiv\ canonic\. Domnia sa 
men]ioneaz\ c\ prezenţa mirenilor în Biseric\ nu este doar o împlinire şi 
mulţumire sufleteasc\ pentru slujitorii altarelor, ci [i una „ziditoare 
pentru Biseric\, ea constituind o contribuţie, o veghe şi un control 
pentru bunul mers al treburilor bisericeşti, ca şi o piedic\ în calea unor 
abuzuri oricând posibile”. Mai departe, autorul, citându-l pe profesorul 
Isidor Todoran care afirm\: „Poziţia just\ în problema drepturilor 
laicilor în Biseric\ nu poate fi stabilit\ decât pe temelia doctrinei corecte 
despre Biseric\ şi a celei despre forma de conducere a Bisericii, aceasta 
din urm\ rezultând din cea dintâi”, arat\ c\ „totul în viaţa Bisericii 
trebuie s\ stea în acord cu înv\ţ\tura dogmatic\ şi cu practica bimilenar\ 
a Bisericii, adic\ s\ existe o coresponden]\ între ortodoxie [i ortopraxie”. 
Plecând de la acest fundament rezult\ c\ problema drepturilor laicilor în 
Biseric\ are deopotriv\ un aspect dogmatic şi unul canonic. În conti-
nuare, autorul vorbe[te de cele trei pozi]ii sau direc]ii ale rolului mire-
nilor în Biseric\, subliniind c\ dintre cele trei dimensiuni ale lucr\rii 
bisericeşti, respectiv înv\ţ\toreasc\, sfinţitoare şi jurisdicţional\, numai 
cea sacramental\ nu primeşte o colaborare propriu-zis\ a mirenilor, 
deoarece starea laic\, în compara]ie cu starea clerical\, este într-o situa]ie 
de inferioritate haric\. Concluzia autorului este aceea c\ „tema partici-
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p\rii mirenilor la exercitarea puterii bisericeşti, analizat\ din perspectiv\ 
dogmatic\ şi canonic\, a fost şi este o problematic\ actual\ pentru în-
treaga Biseric\ Ortodox\ deoarece credincioşii ei particip\ activ nu numai 
la s\vârşirea cultului, ci şi la întreaga viaţ\ bisericeasc\ şi la activit\ţile 
acesteia: didactic\, social\, filantropic\, cultural\, administrativ\”. 

Al patrulea referat din aceast\ ultim\ sec]iune este semnat de conf. 
universitar dr. Vasile Cristescu [i are titlul „Ipostasul compus al lui 
Hristos în teologia împ\ratului Justinian”. În introducerea referatului 
s\u autorul precizeaz\ c\ a mai publicat un studiu similar, având în 
vedere în special teologia c\lug\rilor sci]i. În demersul s\u, profesorul 
Cristescu pleac\ de la afirma]ia lui H. Georg Beck potrivit c\reia „la 
Justinian se unesc ca la nici un alt împ\rat bizantin politica, puterea [i 
teologia”, îns\ din fragmentele p\strate din opera sa reiese c\ „teologul 
are întâietate în fa]a suveranului [i a politicianului”. În prima parte a 
referatului s\u, autorul prezint\ coresponden]a lui Justinian cu papa 
Hormisdas (începând cu anul 519, deci anterior urc\rii sale pe tronul 
imperial) în leg\tur\ cu fomula propus\ de „c\lug\rii sci]i” (unus ex 
trinitate passus est), dup\ cum [i punctul de vedere al împ\ratului în 
aceast\ chestiune, utilizând lucr\rile unor renumi]i filologi [i teologi ca 
E. Schwartz, F. Glorie [i A. Grillmeier. Justinian, „ca un excelent teolog”, 
cum îl define[te autorul referatului, „a dorit s\-l conving\ pe papa 
Hormisdas s\ accepte formula c\lug\rilor sci]i f\când trimitere la ter-
menul persona din Apus. Împ\ratul a ar\tat c\ a spune simplu unus de 
trinitate, f\r\ ad\ugarea numelui lui Hristos, poate fi echivoc”. Dup\ 
anul 527 (când ajunge împ\rat), afirm\ autorul, Justinian „s-a str\duit s\ 
restabileasc\ unitatea imperiului. De acum, în toate documentele este 
prezent\ m\rturisirea formulei teopashite a monahilor sci]i”. În conti-
nuarea referatului s\u, profesorul Cristescu, bazându-se pe opera „bine-
credinciosului împ\rat”, prezint\ implicarea lui Justinian în disputele 
hristologice ale vremii, începând cu „doctrina monofizit\ a lui Sever de 
Antiohia” (scriind în acest sens Epistola dogmatic\ c\tre monahii din 
Alexandria, împotriva monofizi]ilor) [i continuând cu apolinarismul.  

Penultimul referat al acestei sec]iuni este intitulat, „Fiul spiritual: co-
nota]ii biblice, patristice [i duhovnice[ti”, fiind semnat de pr. lect. univ. 
dr. Adrian-Lucian Dinu. În referatul s\u, autorul î[i propune s\ fac\, 
dup\ propria-i afirma]ie, „o analiz\ din punct de vedere spiritual a rea-
lit\]ii numite fiu spiritual [i s\ elaboreze «un mic ghid practic» care s\ 
indice «modul în care putem deveni fii ai Bisericii, fii spirituali ai unui 
duhovnic»”. În prima parte a referatului, vorbe[te despre om din 
„perspectiva Bisericii lui Hristos”. Concret, aici arat\ c\ omul „nu e 
numai cât se vede”, ci el are „existen]\ [i dup\ moarte”, iar „Biserica 
Ortodox\ îl vede pe fiecare om, în sens general, ca fiu spiritual, ca un fiu 
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duhovnicesc, cel pu]in în poten]\”. Mai departe vorbe[te de „fiul 
duhovnicesc” în lumina Vechiului [i Noului Testament, dup\ care din 
perspectiva Sfin]ilor P\rin]i (Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul 
Atanasie cel Mare, Patericul). Ultima parte a referatului trateaz\ despre 
„ucenicul în mediul urban [i rural de azi”, f\când o serie de 
recomand\ri pentru preo]i, în sensul ce ar trebui s\ fac\ pentru a deveni 
cu adev\rat p\rin]i spirituali. În acest subcapitol îl citeaz\ pe cunoscutul 
teolog grec Georgios Metallinos care, între altele, face urm\toarea 
afirma]ie: „O caracteristic\ de baz\ a epocii noastre este descoperirea 
puterii omului legat\ [i de demonizarea – adic\ de absolutizarea omului. 
Puterea lui nu mai e în]eleas\ ca depinzând de puterea lui Dumnezeu [i 
ca un efect al ei potrivit cuvântului Apostolului: «Toate le pot în Hristos 
Care m\ înt\re[te» (Filip. 4, 13), ci omul se proclam\ atotputernic [i 
autosuficient, crezând c\ e nu numai st\pân pe el însu[i, ci [i atotputernic”. 

Ultimul referat este cel al teologului ceh David Bauma. Intitulat 
„The situation and the role of Christian laity in the secular environment 
of the Czech Republic”, el abordeaz\ o serie de chestiuni legate de rolul 
laicit\ţii prin prisma Conciliului II Vatican: cum poate fi definit con-
ceptul de laic într-un mod pozitiv, care sunt responsabilit\ţile laicilor în 
cadrul Bisericii [.a. De asemenea, autorul reliefeaz\ rolul laicilor în 
contemporaneitate, evidenţiind cazul Bisericii cehe şi provoc\rile c\rora 
este chemat\ s\ le fac\ faţ\ (comunicarea cu societatea agnostic\, dez-
voltarea educaţiei şi a acţiunilor caritabile) [.a. 

Preciz\m [i faptul c\, întrucât la lucr\rile simpozionului au parti-
cipat, cu contribu]ii, [i profesori str\ini, am considerat c\ este 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 cir-
cula]ie pentru ca aspecte din teologia româneasc\ actual\ s\ fie cunos-
cute [i în afara ]\rii [i Bisericii proprii. Aceasta cu dorin]a, dar [i cu 
n\dejdea, ca volumul de fa]\ s\ p\trund\ [i în alte medii teologice, din 
exterior, iar impactul lucr\rilor simpozionului organizat la Facultatea de 
Teologie Ortodox\ din Ia[i s\ fie, pe cât posibil, mai mare. Ne dorim, de 
asemenea, ca simpozionul de la Ia[i s\ fie o provocare [i pentru alte 
facult\]i de profil sau pentru teologi, [i nu numai, de a readuce în aten]ie 
rolul, menirea [i contribu]ia mirenilor ast\zi.  

Apariţia volumului de faţ\, pe lâng\ satisfac]ia unei lucr\ri duse 
(n\d\jduim) la bun sfârşit, ne ofer\ şi pl\cutul prilej de a ne exprima 
recunoştinţa faţ\ de cei care, în diferite moduri, au contribuit la organi-
zarea şi desf\şurarea simpozionului, precum şi la publicarea acestui 
volum. Mulţumim, cu aleas\ recuno[tin]\, mai întâi, Înaltpreasfinţitului 
P\rinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Buco-
vinei, pentru sprijinul acordat organiz\rii şi desf\şur\rii simpozionului, 
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public\rii acestui volum, precum şi pentru referatul sus]inut în cadrul 
lucr\rilor acestei manifest\ri ştiinţifice. Respectuoase mulţumiri expri-
m\m şi ostenitorilor Editurii Doxologia a Mitropoliei Moldovei [i Buco-
vinei pentru publicarea lucr\rilor simpozionului. 

Mulţumind tuturor susţin\torilor, participanţilor şi ostenitorilor, dorim 
ca volumul de faţ\ ce conţine referatele simpozionului, s\ fie un impuls 
în reevaluarea rolului mirenilor în Biseric\ ast\zi, spre înt\rirea [i inten-
sificarea lucr\rii acesteia. 



 



 

 

Secţiunea I 

 
In memoriam Dumitru St\niloae 



 

 



 

 

Evocare 

Lidia St\niloae 

Ceea ce faci pentru tine moare odat\ cu tine. Ceea ce faci 
pentru ceilalţi r\mâne pentru totdeauna.  

În Jurnalul s\u, Sören Kirkegaard noteaz\ urm\toarele: „Este adev\rat, 
lumea trebuie înţeleas\ numai dac\ este privit\ de-andoaselea. Dar se 
uit\ c\ ea trebuie tr\it\ privind înainte” (Colecţia de opere, vol. 28-32).  

Cea mai mare dram\ a secolului nostru este c\ aspectele materiale, 
implicit materialiste ale omenirii, au fost ridicate la rangul de lege 
fundamental\ a existenţei. Şi ce rezult\ de aici? O lume monoton\, 
lipsit\ de mister, de fiorul profund al realit\ţilor existente dincolo de 
ceea ce consider\m noi cu suficienţ\ c\ este realitatea. Nu e deci de 
mirare c\ dup\ dou\ mii de ani de creştinism, un sociolog elveţian, Peter 
Gross, îşi pune întrebarea dac\ în lumea noastr\ secularizat\ mai exist\ 
fenomene religioase, respectiv, dac\ „solia foarte specific\ de mântuire a 
creştinismului mai are un viitor”. Şi r\spunsul lui este mai degrab\ 
pesimist. Pe m\sur\ ce trece timpul constat\m c\ realitatea noastr\ s-a 
îngustat, s-a simplificat, şi nu în accepţiunea pozitiv\ a cuvântului. Omul, 
de la f\ptura complex\, cu o gândire mergând în adâncime, a eşuat 
devenind un automat de fabricat bani şi afaceri rentabile, din perspec-
tiva c\rora apreciaz\ întreaga realitate, o fiinţ\ amintind de personaje de 
desene animate, pentru care universul se restrânge la spaţiul minimal 
care-l înconjoar\ şi care, crede el, îi ofer\ suficient oxigen pentru a respira. 

Simone Weil spunea c\ lumea european\ actual\, fragilizat\ de 
barbaria totalitarismelor şi de criza valorilor, are nevoie de: „un creşti-
nism cu adev\rat întrupat”, care s\ impregneze toate aspectele vieţii, 
care s\ circule prin „carnea naţiunilor Europei”. S\ reţinem expresia „cu 
adev\rat” întrupat, ceea ce presupune c\ este tr\it în esenţa sa, cea care a 
hr\nit şi a modelat civilizaţia european\ în mod concret şi nu ca o teorie 
retoric\, mecanic\, aplicat\ potrivit unor tipare conformiste mai vechi 
sau mai noi. Sfârşitul de mileniu pe care l-am tr\it a excelat prin înflo-
rirea totalitarismelor, care se dovedesc a fi tragic de actuale ast\zi, când 
ne încânt\m cu ideea c\ ele sunt forme de mult revolute. Din nefericire, 
prognoza dispariţiei lor prin înlocuirea cu ceea ce se numeşte democraţie, 




