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Capitolul 3

Filantropia în gândirea religioas\ bizantin\

În timp ce termenul agape este predominant în litera-
tura cre[tin\ timpurie, începând cu secolul al III-lea, el
tinde s\ fie înlocuit cu cuvântul filantropie. În Noul Testa-
ment, termenul agape este des întrebuin]at1, spre deosebire
de filantropie2, care apare mai rar, iar P\rin]ii Apostolici
chiar nu-l folosesc niciodat\3. La apologe]ii greci (secolul
al II-lea d. Hr.) termenul philantropia este rar întâlnit. Iustin
Filosoful († 163) îl utilizeaz\ o singur\ dat\, a[a cum face [i
cu adjectivul philanthropos4. Teofil al Antiohiei întrebuin-
]eaz\ acest termen cu sensul de atribut divin. În comentariul
s\u despre natura uman\, Teofil scrie c\ Dumnezeu l-a
creat pe om liber [i c\ ceea ce omul a pierdut, abuzând de
libertatea sa [i datorit\ neascult\rii, Dumnezeu restaureaz\
prin milostivirea [i iubirea (philantropia) Lui fa]\ de oameni5.

1 Ioan 13, 35; 15, 9; 17, 26; Romani 5, 5; 8, 35; 12, 9; 13, 10; I Corinteni
13, 1-13, 14, et passim.

2 Fapte 27, 3, 28, 2; Tit. 3, 4.
3 Nu includem aici lucrarea Pseudo-Clementine, despre care se crede

c\ este opera a doi autori din secolul al IV-lea; cf. Quasten, Patrology, I,
59-62. Este interesant c\ în aceast\ scriere cuvântul philantropia este
folosit de câteva ori. A se vedea Epistola c\tre Iacob, IX. 12; Omilia XIII.
25; Epitome, XCVII. 9, et al.

4 Iustin, Prima Apologie, X. 1; idem, Dialog cu iudeul Trifon, XXIII. 2.
5 Teofil, C\tre Autolic, II. 27: „ jEleuvqeron gaVr kaiv aujtezouvsion ejpoivhsen

oJ Qeo" ton a[nqrwpon.  @O ou%n ejautw~~/ periepoihvsato di j ajmeleiva" kaiV
parakoh~~", tou~~to oJ QeoV" aujtw~~/ nuniV dwrei~~tai diaV ijdiva" filanqrwpiva"
kaiV ejlehmosuvnh"”.
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În ultimul sfert al secolului al II-lea [i începutul secolului
al III-lea, Clement Alexandrinul († 215) a întrebuin]at cu-
vântul filantropie atunci când a vorbit de iubirea lui Dum-
nezeu pentru oameni, iubire manifestat\ prin Întruparea
Cuvântului. Atât Dumnezeu Tat\l, din care S-a întrupat
Fiul, cât [i Dumnezeu Cuvântul, Care {i-a asumat trup
omenesc, sunt ar\ta]i ca iubitori de oameni6. 

Se pare c\ în scrierile lui Clement termenul filantropie l-a
înlocuit pe cel de agape, ca atribut al lui Dumnezeu. În
Noul Testament, Dumnezeu este iubire (agape), iar cel ce
r\mâne în iubire, r\mâne în Dumnezeu7. Pe de alt\ parte,
Clement arat\ c\ filantropia este cel mai important atribut
al lui Dumnezeu8. Pedagogul lui Clement este Hristos, Care
este philanthropos [i ca Dumnezeu, [i ca Om. Iubirea Lui de
oameni este legat\ [i de experien]a Sa personal\, ca Dum-
nezeu întrupat El fiind cunosc\tor al sl\biciunilor omene[ti,
iar ca Logos al lui Dumnezeu, El fiind p\rta[ la filantropia
divin\9. În Pedagogul, Clement întrebuin]eaz\ de mai multe
ori termenul de filantropie, a[a cum va proceda mai târziu
[i Origen. Este foarte probabil c\ lui Origen i se datoreaz\
r\spândirea termenului de filantropie în lumea bizantin\,
[tiut fiind c\ el a preluat multe din ideile predecesorului
s\u la conducerea {colii catehetice din Alexandria. Origen
are o opinie contrar\ celei formulate de filosoful platoni-
cian Celsus [i arat\ c\, datorit\ iubirii de oameni, Cuvântul
S-a de[ertat de slava Sa cereasc\, tocmai pentru a putea fi

6 Clement al Alexandriei, Pedagogul, Cartea I, VIII. 20: „Filavnqrwpo"
a[ra oJ QeoV", filavnqrwpo" a[ra oJ lovgo"”.

7 I Ioan 4,16.
8 Clement, Pedagogul, Cartea I, VIII. 5: „ jEntau~~qa ejpifuvontaiv tivne" oujk

ajgaqovn ei%nai favmenoi toVn kuvrion diaV thVn ravbdon kaiV aj peilhvn...,  ejkla-
wovmenoi deV toV megiston aujtou~~ th~~" filanqrwpiva", o@ti di j hJma~~" a[nqrwpo"
ejgevneto”. Cf. VIII. 10. 43 et passim.

9 Ibidem: „oJ" evstiV th~~" tou~~ Qeou~~ filanqrwpiva" sunagwnisthV" gnhv-
sio"”. 
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primit de oameni10. Nu numai c\ Iisus este Logos Philanthropos,
dar influen]a Lui duce la o modificare total\ a caracterului
uman, omul devenind el însu[i filantrop [i desf\[urând
ac]iuni umanitare11. Conform teoriei platoniciene a metem-
psihozei, Întruparea Logosului nu a fost dobândit\, ci a
fost rezultatul [i darul filantropiei divine12.

Este foarte clar c\ atât Clement, cât [i Origen13 au pre-
ferat termenul filantropie celui de agape. Motivul ar putea fi
acela c\ filantropia, ca iubire a lui Dumnezeu sau a zeilor
pentru oameni [i ca iubire între oameni, era cunoscut\ de
lumea greco-roman\ [i putea recomanda mult mai u[or
cre[tinismul p\gânilor decât agape14. În orice caz, termenul
filantropia a devenit foarte popular în urm\toarele secole,
fiind întâlnit în multe scrieri patristice, liturgice, hagiogra-
fice [i chiar istorice bizantine.

Istoricul Eusebiu declar\, în cuvântarea adresat\ lui
Marcellus, c\, datorit\ filantropiei divine de nep\truns,
omul se poate întoarce c\tre Dumnezeu cerându-I iertare15.
Un alt istoric, Sozomen, în introducerea la Istoria biseri-
ceasc\, îl laud\ pe împ\ratul Theodosie II, considerându-l
plin de compasiune fa]\ de oameni. Sozomen adaug\ apoi
c\ împ\ratul [i-a dobândit aceast\ calitate imitând proto-
tipul, pe Tat\l Ceresc, izvorul acestei virtu]ii16. Pentru So-
zomen, ca [i pentru Eusebiu, Origen [i Clement, filantropia

10 Origen, Împotriva lui Celsus, Cartea IV. 15; pentru traducerea în
limba englez\, a se vedea Henry Chadwick, Origen. Contra Celsum (Cam-
bridge, 1953), p. 193.

11 Ibidem, Cartea I. 67.
12 Ibidem, Cartea I. 18; cf., Cartea VII. 41 et passim.
13 Cf. Nygren, Agape and Eros, p. 374, n. 1.
14 Cf. Ferguson, Moral Values in the Ancient World, pp. 110-112.
15 Eusebiu de Cezarea, Contra Marcellum, nr. 99, citat dup\ ed. Erich

Klostermann, Eusebius Werke (Leipzig, 1906); cf. ibidem, Nr. 107.
16 Sozomen, Istoria bisericeasc\, Introducere, 9.
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este dac\ nu cel mai important, cel pu]in unul dintre cele
mai importante atribute divine17, acest termen fiind întâlnit
frecvent în scrierile lor.

Totu[i, un alt istoric considera c\ filantropia divin\ are
anumite limite. Dumnezeu este [i drept [i de aceea, ori de
câte ori omul abuzeaz\ de bun\tatea pe care El i-o arat\,
intervine dreptatea divin\. Teodoret al Cirului, care dez-
volt\ aceast\ idee, spune c\ a[a cum Dumnezeu este milos-
tiv cu cel ce se c\ie[te, tot a[a El este drept cu cei care nu
urmeaz\ bun\tatea Lui cea îndelung r\bd\toare. El ~[i
manifest\ deopotriv\ iubirea fa]\ de oameni, dar [i pedep-
se[te, datorit\ drept\]ii Lui (dikaiosune). Totu[i, în general,
El este philanthropos [i plin de compasiune în rela]ia Lui cu
oamenii18.

Prin marii P\rin]i greci care au exercitat o permanent\
influen]\ asupra gândirii religioase bizantine, Sfântul Ata-
nasie, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nazianz,
Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Maxim M\rturisitorul,
Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Ioan Damaschinul [i, mai
târziu, arhiepiscopii Nicolae Misticul, Teofilact al Ohridei
[i al]ii, s-au ad\ugat noi dimensiuni percep]iei [i practic\rii
filantropiei. În general, to]i au subliniat ideea c\ filantropia
este unul dintre cele mai importante atribute divine, prin
care se exprim\ rela]ia lui Dumnezeu cu oamenii. Ca atare,
[i oamenii ar trebui s\ aib\ aceast\ calitate [i s\ o aplice în
rela]ia cu semenii lor.

În scrierile Sfântului Atanasie cel Mare, filantropia este
considerat\ principalul motiv care a stat la baza Întrup\rii

17 Ibidem, Cartea I. 4. 18-19.
18 Teodoret, Istoria bisericeasc\, Cartea V. 1, 7: „oi%on gaVr tisi staq-

moi~~" kaiV zugoi~~" oi[ktw/ kaiV dikaiosuvnh crwvmeno" oJ filavnqrwpo", o@tan
i[dh/ tinaV tw~~/ megeqeiv tw~~n plhmmelhmavtwn uJperbavllonta th~~" filanqrw-
piva" taV mevtra”. Cf. Metodie, Despre înviere, Cartea I. 43, 4, ed. D.G.N.
Bonwetsch, Methodius (Leipzig, 1917).
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Logosului. Neascultarea primului om a f\cut necesar\ ma-
nifestarea bun\t\]ii Creatorului, Care a venit astfel s\-l
salveze19. Dumnezeu S-a f\cut Om, pentru ca omul s\ devin\
dumnezeu. C\derea omului l-a înstr\inat pe acesta de
Dumnezeu, iar rela]ia cu El s-a rupt. Restaurarea omului
nu se putea face f\r\ iubirea p\rinteasc\ a lui Dumnezeu-
Creatorul, Care i-a devenit tat\ adoptiv20. Aceast\ iubire
p\rinteasc\ este ilustrat\ de faptul c\ Dumnezeu nu L-a
cru]at pe Unul N\scut Fiul S\u, Cuvântul, Care S-a f\cut
Om pentru ca fra]ii Lui s\ devin\ p\rta[i ai dumnezeirii21.
Astfel, atributul bun\t\]ii divine presupune ca omul s\ [i-l
însu[easc\ [i s\-l manifeste în rela]iile cu aproapele s\u22.
Omenia, precum [i bun\tatea ar\tate s\racilor, v\duvelor,
str\inilor, orfanilor [i, în general, tuturor celor afla]i în difi-
cultate trebuiau s\ fie practicate din porunca Domnului23.

În scrierile P\rin]ilor capadocieni, termenul filantropie
apare cu aceea[i conota]ie, dar se pune un accent mai mare

19 Sfântul Atanasie, De Incarnatione, IV, 2-3, citat dup\ edi]ia Frank
L. Cross, Athanasius, De Incarnatione (London, 1939), p. 6: „hJ hJmw~~n aijtiva
ejkeivnw gevgone provfasi" th~~" kaqovdou, kaiV hJ hJmw~~n paravbasi" tou~~ Lovgou
thVn filanqrwpivan evxekalevsato, w@ste kaiV eij" hJma~~"... fanh~~nai toVn
Kuvrion”. Cf. ibidem, pp. 7, 19 et passim, cf. Sfântul Atanasie, Oratio contra
Arianos, XXXI, XXXIII, ed. Anton Stegmann, Die pseudo-athanasianische
„IVte Rede gegen die Arianer” (Rottenburg A.N., 1917), pp. 80, 82.

20 Sfântul Atanasie, Oratio II Contra Arianos, LIX, MPG, XXVI, col. 273A:
„Au@th deV tou~~ qeou~~ filanqrwpiva ejstivn o@ti w%n ejstiv poihthv", touvtwn kaiV
pathVr kataV cavrin u@steron givnetai”. Cf. ibidem, cap. LXXV, col. 305C.

21 Sfântul Atanasie, Vita S. Antoni, cap. XIV, MPG, XXVI, col. 865B:
„th~~" eij" hJma~~" ginomevnh" tou~~ Qeou filnqrwpiva", o@" oujk ejfeivsato tou~~
ijdivou UiJou~~, ajll j uJpeVr hJmw~~n pavntwn parevdwken aujtoVn”. Cf. idem, De
Incarnatione, I, 2; idem, Oratio Contra Gentes, XXXV, MPG, XXV, col. 69A,
81D et passim. Gregorius Nazianzenus, The Five Theological Orations of
Gregory of Nazianzus, IV.6, ed. A.J. Mason, (Cambridge, 1899), pp. 116, 130.

22 Sfântul Atanasie, Scrisoarea Episcoporum Aegypti et Libyae Nonaginta,
cap. VII, MPG, XXVI, col. 1041B et passim.

23 Sfântul Atanasie, Historia Arianorum, cap. LX, MPG, XXV, col. 765C.
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pe aspectul lui practic. Filantropia înseamn\ mil\, altruism,
bun\tate, iubire dezinteresat\ [i fapte bune. No]iunea de
filantropie ca atribut al lui Dumnezeu este folosit\ frecvent.
În cadrul Liturghiei Sfântul Vasile, de la Proscomidie [i
pân\ la Jertfa euharistic\, conceptul de filantropie a lui
Dumnezeu este invocat de cincisprezece ori. Iubirea Dom-
nului pentru oameni este inefabil\. Dumnezeu este prezen-
tat adesea ca „bun [i iubitor de oameni (philanthropos)”,
„milostiv [i iubitor de oameni.” Iubirea Lui pentru om este
„negr\it\ [i nem\surat\.” Dumnezeu este un P\rinte iubitor
fiind invocat s\ aib\ grij\ de v\duve, s\-i ajute pe orfani,
s\-i elibereze pe prizonierii de r\zboi, s\-i vindece pe bol-
navi, s\-i ocroteasc\ pe cei care c\l\toresc [i s\ le ofere asis-
ten]\ tuturor celor care au nevoie de sprijin [i protec]ie24. 

Lui Dumnezeu Îi sunt atribuite numeroase calit\]i.
Sfântul Vasile cel Mare scrie c\ Dumnezeu este numit
Mirele atunci când Î[i d\ sufletul neprih\nit. În alte locuri,
El este prezentat ca t\m\duitor. Aceste atribute ale lui
Dumnezeu ar trebui s\-i mi[te pe oameni în a[a m\sur\,
încât ei s\-[i manifeste pe loc bucuria în fa]a puterii Lui
infinite [i a bun\t\]ii Sale fa]\ de om. F\r\ nici o îndoial\ c\
Sfântul Vasile identific\ aici filantropia cu agape25. Ceea ce
Sfântul Atanasie spusese despre Întruparea Logosului,
Sfântul Vasile cel Mare reia în aceste cuvinte: „De fiecare
dat\ când îngenunchem [i ne ridic\m, noi ar\t\m prin
aceste gesturi c\, din cauza p\catelor noastre, c\dem pân\

24 Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Liturghie, ed. Papadopoulos, „Euj-
colovgion”, p. 7 [citat din Liturghier, Editura Institutului Biblic [i de
Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 2008, p. 243, n. trad.].

25 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, VIII. 18, ed. Benoit
Bruche, Basil de Césarée traité du Saint-Esprit, în „Sources Chrétiennes”
(Paris, 1946), p. 137; „h[ toV ejnantivon e[kplhxin th~~" megavlh" dunavmew"
oJmou~~ kaiV filanqrwpiva" tou~~ swvzonto" ejmpoiou~~sin, o@ti kaiV hjnevsceto
sumaqh~~sai tai~~" ajsqeneivai" hJmw~~n...”.
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la p\mânt [i c\, prin iubirea de oameni a Creatorului nostru,
suntem chema]i iar\[i la cer”26. 

Sfântul Vasile arat\ c\ filantropia este un atribut divin,
chiar în Liturghia sa, unde termenul este folosit de zece ori.
Cuvântul este men]ionat de doisprezece ori în Liturghia
Sfântul Ioan Gur\ de Aur [i de zece ori în cea a Darurilor
mai Înainte Sfin]ite. 

În scrierile Sfântului Ioan Gur\ de Aur, termenii agape
[i philantropia sunt utiliza]i alternativ. Ambii termeni sunt
întrebuin]a]i de marele P\rinte al Bisericii pentru a desemna
conceptul de iubire27, prin aceasta în]elegând iubirea lui
Dumnezeu pentru oameni, dar [i aceea manifestat\ în
rela]iile dintre oameni. Totu[i, Sfântul Ioan Gur\ de Aur
pune un accent mai mare pe filantropia lui Dumnezeu
combinat\ cu dreptatea [i judecata Sa28. Filantropia f\r\
dreptate divin\ (dikaiosune) este periculoas\, deoarece
poate aluneca în sentimentalism. Pe de alt\ parte, accentu-
area drept\]ii divine pune în umbr\ calitatea de tat\ a lui
Dumnezeu [i compasiunea Sa divin\. {i la al]i P\rin]i
greci, aceste dou\ atribute (philantropia [i dikaeosyne) sunt
unite într-o armonie perfect\29. Se poate afirma c\ filantropia
ca atribut divin apare ca laitmotiv în multe c\r]i liturgice [i

26 Ibidem, XXVII. 66, p. 238: „Kaq j eJkavsthn deV gonuklisivan kaiV
dianavstasin, e[rgw/ deivknmen, o@ti diaV th~~" amartiva" eij" gh~~n katerruvhmen,
kaiV diaV th~~" filanqrwpiva" tou~~ ktivsanto" hJma~~" eij" oujranoVn ajneklhvqhmen”.
Cf. Ipatie al Efesului: „kaiV hJmei~~" deV govnu klivnonte" e[rgw/ deivknumen, o@ti
diaV th~~" amartiva" eij" gh~~n katerruvhmen, kaiV ajnistavmenoi pavlin, o@ti diaV
th~~" qeiva" filanqrwpiva" eij" oujranon ajneklhvqhmen”. Franz Diekamp,
Analecta Patristica, „Orientalia Christiana Analecta” 117 (Roma, 1938),
p. 151.

27 Sfântul Ioan Gur\ de Aur, Commentarius in Sanctum Joannem Apos-
tolum et Evangelistam, Omilia XXVI. 3, MPG, LIX, col. 160: „ejntrapw~~men
toivnun aujtou~~ thVn ajgavphn: aijscunqw~~men th~~" filanqrwpiva" thVn uJperbolhvn”.
Cf. idem, Omilia XXVIII. 1, col. 161.

28 Ibidem, col. 161-165.
29 Cf. Ibidem, col. 161-162.
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de cult ale Bisericii bizantine. Vecernia [i utrenia, imnurile
[i rug\ciunile din cadrul slujbelor religioase arat\ c\ p\-
c\tosul este mântuit de iubirea de oameni (philanthropia) a lui
Dumnezeu, ar\tat\ ca „nem\surat\” [i „negr\it\”30.

De multe ori, Dumnezeu este prezentat ca iubitor de
oameni (philanthropos), de s\raci (philoptochos), binef\c\tor
(philanthropos evergetes), Domn al trupului [i al sufletului
(philanthropos [i philopsychos)31. Aceast\ tradi]ie cre[tin\ tim-
purie se reg\se[te în via]a spiritual\ [i în teologia bizantin\
din secolele urm\toare. În imnurile [i rug\ciunile atribuite
lui Roman Melodul, Andrei Cretanul, Ioan Damaschinul,
Leon al VI-lea În]eleptul, Teofan [i Theodor Doukas Lascaris
întâlnim adesea filantropia ca atribut al lui Dumnezeu32.
Filantropia lui Dumnezeu îi d\ omului adev\rata cunoa[-
tere [i tot prin filantropie este izb\vit de cele mai grele p\-
cate, dac\ se c\ie[te sincer pentru ele33. Dumnezeu nu este
niciodat\ dezam\git de lipsa de cooperare a omului la pla-
nurile Sale, ci î[i manifest\ f\r\ încetare iubirea fa]\ de el34. 

Bizantinii atribuiau multe dintre evenimentele fericite
din via]a lor filantropiei sau iubirii de oameni a lui Dum-
nezeu. Chiril din Schitopolis afirm\ c\ iubirea de oameni a
lui Dumnezeu a pus cap\t unei secete cumplite în Palestina35.

30 Cf. Goar, Euchologion, rug\ciunile 5, 6, 7, p. 29, pp. 31-32 et passim.
31 Cf. Rug\ciunea lui Serapion din Thmuis, ed. Dmitrievsky, Euchologion,

p. 14: „Aijnou~~mevn se pavter ajovrate ... filavnqrwpe kaiV filovptwce...”. Cf.
pp. l7-20, 22, 30 et passim; „Paroklhtikhv”, ed. Fos (Atena, 1959), pp. 4,
5, 8, 17, 24, 25; cf. Dmitrievsky, Typika, p. 770.

32 Papadopoulos, Eujcolovgion, pp. 17-22, 25, 156-158, 174, 183, 188,
480, 482, 484 et passim.

33 Sfântul Vasile cel Mare, Prooimium in Regulas Breviustractatas,
MPG, XXXI, col. 1080A; 1089C.

34 Timotei al Alexandriei, Historia Monachorum, cf. Chiril din Schito-
polis, Vita S. Joanni Hesychasti, ed. Schwartz. Kyrillos, p. 220.

35 Chiril din Schitopolis, Via]a Sfântului Sava, ed. Schwartz, Kyrillos,
pp. 167-168.
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