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CA MIEII ÎN MIJLOCUL LUPILOR

Războaiele mai‐mai că‐i atrag pe toţi, până la unul,
în părtăşie morală cu uciderile.
Nu este păcat mai mare decât războiul.
Cuviosul Sofronie Saharov
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Creştinii şi lumea în r\zboi:
Ca mieii în mijlocul lupilor
„Participarea creştinului la orice fel de război vine
în vădită opoziţie cu credinţa sa. Dar şi tolerarea ne‐
dreptăţii ce se face celor nevinovaţi este culpabilă.”1
Această concluzie cu valoare de aforism a lui Georgios
Mantzaridis exprimă cel mai bine atitudinea Bisericii
Ortodoxe faţă de război şi stagiul militar. Biserica se
opune participării creştinilor la războaie de cucerire,
însă încuviinţează satisfacerea serviciului militar şi par‐
ticiparea la războiul pentru apărarea patriei. Sunt şi
scriitori bisericeşti care par a se opune întru totul în‐
rolării în armată, precum Origen, Lactanţiu, Tertulian,
dar aceştia sunt excepţii de la o atitudine deschisă a
Părinţilor faţă de problema războiului de apărare şi a
1

Georgios Mantzaridis, Morala creştină, vol. II, traducere de
diac. Cornel Constantin Coman, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006,
p. 380. Subcapitolul „Războiul” este una dintre cele mai bune abor‐
dări creştin‐ortodoxe ale problemei. A se consulta [şi] pentru o
perspectivă etică ortodoxă binevenită despre chestiunea, relativ
inedită în strategia militară, a „războiului preventiv” şi a tero‐
rismului (pp. 380‐381). Pe de cealaltă parte, un studiu din spaţiul
publicistic ortodox, care susţine raţiunile „războiului preventiv”,
este The Virtue of War. Reclaiming the Classic Christian Traditions
East and West, care îl are co‐autor pe istoricul şi teologul ortodox
Alexander Webster (Regina Press, MA, 2004).
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necesităţii ca un stat să aibă o oaste care să‐i protejeze
pe cetăţenii săi de o agresiune armată şi un dispozitiv
poliţienesc menit să asigure ordinea internă.
Biserica Ortodoxă nu a susţinut niciodată ceea ce
alte denominaţiuni creştine sau religii numesc drept
„război sfânt”2. Nu există vreun Sfânt Părinte care să sus‐
ţină că a ucide eretici sau păgâni este un lucru lăudabil.
În Ortodoxie nu a existat practica iertării retroactive a
păcatelor soldaţilor care au luptat împotriva celor de
altă credinţă. Bizanţul a rămas ostil la ideologia cru‐
ciadelor – răspunsul Apusului la jihadul propovă‐
duit de popoarele războinice ale semilunei3. Pentru bi‐
zantini, războiul a fost dintotdeauna ceva „necurat”4,
2

Nicholas Oikonomides, „The Concept of «Holy War» and
Two Tenth Century Byzantine Ivories”, în Timothy S. Miller şi John
Nesbitt (ed.), Peace and War in Byzantium, The Catholic University
of America Press, Washington, D.C., 1995, p. 68.
3
Jihadul este prin excelenţă definiţia „războiului sfânt”: „Obli‐
gaţia credincioşilor [musulmani] de a apăra şi răspândi credinţa
musulmană prin întrebuinţarea forţei armate… Cei care mor în jihad
sunt consideraţi martiri pentru credinţă şi au un loc asigurat în
Paradis”, N. Oikonomides, op. cit., p. 64. „Duceţi război împo‐
triva celor care nu cred deloc în Allah, nici în Ziua de apoi, care nu
privesc deloc ca interzis ceea ce Allah şi Apostolul său [Mahomed]
au interzis, şi a acelora dintre oamenii Scripturii [evreii şi creş‐
tinii] care nu practică adevărata religie. Duceţi război împotriva
lor până ce vor plăti tribut cu propriile mâini şi până când se vor
supune” (Coran IX, 29), apud Jean Flori, Război sfânt, jihad, cruciadă.
Violenţă şi religie în creştinism şi islam, traducere de Felicia Andreca,
Editura Cartier, Chişinău, 2003, p. 84.
4
Alexander F.C. Webster, The Pacifist Option. The Moral Ar‐
gument Against War in Eastern Orthodox Theology, International
Scholars Publiations, Maryland, 1998, p. 86.
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iar canoanele Sfinţilor Părinţi dovedesc acest lucru cu
prisosinţă.
Scopul acestei cărţi nu este de a explica sau analiza
din punct de vedere istoric sau teologic concepţiile unui
anumit Părinte sau deosebirile dintre diverşi Părinţi în
privinţa problemei războiului, ci pur şi simplu de a oferi
cititorului român un florilegiu de texte patristice despre
o tematică din nefericire mai mereu actuală.
În scurtul studiu de faţă vom prezenta câteva coor‐
donate referitoare la modul în care Biserica s‐a raportat
de‐a lungul istoriei la problema războiului şi a prezenţei
creştinilor în armată.
***
Putem identifica mai multe etape care marchează
concepţia Bisericii despre război şi stagiul militar5. În pe‐
rioada dintre întemeierea Bisericii la Cincizecime şi
apariţia primelor scrieri ale Părinţilor Apostolici, creş‐
tinii – în mare parte de etnie iudaică – sunt o minoritate
persecutată. Războiul este văzut ca o lucrare demonică6;
creştinilor li se interzice cu desăvârşire să folosească forţa
John Helgeland, Robert J. Daly şi J. Patout Burns, Christians and the Military. The Early Experience, Fortress Press, 1985,
pp. 87-93.
6
Taţian, ucenicul Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful, con‐
sidera că războaiele sunt inspirate de demoni (Cuvânt către greci 19,
2‐4), cf. Louis J. Swift, The Early Church Fathers on War and Military
Service, Michael Glazier, Wilmington, 1983, p. 36.
5

13

P|RIN}II BISERICII DESPRE R|ZBOI {I STAGIUL MILITAR

CANONUL 13
(CEI CE UCID ÎN RĂZBOI)

Părinţii noştri nu au socotit între ucideri uciderile
din războaie; iertare dându‐le – îmi pare – celor ce
luptă pentru buna cuviinţă şi pentru dreapta cinstire
de Dumnezeu. Dar mai degrabă este bine a‐i sfătui ca
trei ani să stea departe de la împărtăşire, ca unii care nu
au mâinile curate2.
CANONUL 43
(LOVIREA [LOVITURA] UCIGĂTOARE)

Cel ce a dat aproapelui lovitură de moarte ucigaş
este, ori de a început bătaia, ori de s‐a apărat.
CANONUL 54
(UCIDEREA FĂRĂ DE VOIE)

Despre deosebirile uciderilor fără de voie ştiu că
am scris mai înainte cucerniciei tale, după cât mi‐a fost
cu putinţă, şi nu pot să spun nimic mai mult despre
acelea. Deci rămâne la chibzuinţă ta ca, potrivit cu îm‐
prejurările, epitimiile să se lungească sau să se scurteze.
2

Traducere de diac. Cornel Constantin Coman, în Giorgios
Mantzaridis, Morala creştină, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006,
p. 377, nota 19. A se vedea nota de la canonul Sfântului Atanasie
cel Mare citat mai sus, acesta fiind Părintele bisericesc la care
Sfântul Vasile face referire.
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Sfântul Cosma Etolianul (1714-1779)
Când au trecut trei sute de ani după Răstignirea
Hristosului nostru, Preabunul Dumnezeu l‐a trimis pe
Sfântul Constantin [cel Mare] şi el a întărit o împărăţie
creştinească, iar creştinii au avut această împărăţie o mie
o sută cincizeci de ani. După care Dumnezeu a ridicat
împărăţia de la creştini şi l‐a adus pe turc de la răsărit
şi i‐a dat‐o lui spre binele nostru. Şi a avut turcul îm‐
părăţia trei sute optsprezece ani. În vremea aceea [în
anul 1772] au venit creştinii la sultan şi i‐au cerut trei
lucruri: să‐şi facă biserici, să se păzească duminica să
nu se facă târguri în ziua ei şi să aibă şcoli să înveţe
copiii lor carte. Şi Dumnezeu l‐a luminat pe sultanul
şi li le‐a dat, iar aceste lucruri sunt scrise la Stanbul în
condica împărătească. Şi ce? A fost oare vrednic sul‐
tanul să aibă împărăţia?
Dar Dumnezeu i‐a dat‐o spre binele nostru. Şi de ce
n‐a adus Dumnezeu alt împărat când erau aproape
atâtea regate [creştine latine], ci l‐a adus numai pe turc
de la Kokkini Milia şi i‐a dat‐o lui? Fiindcă Dum‐
nezeu ştia că toate celelalte regate ne vatămă credinţa,
iar turcul nu ne‐o vatămă; ca să nu fim pedepsiţi i‐a
dat‐o turcului şi Dumnezeu îl socoteşte pe turc drept un
câine care să ne păzească. Cu ce se aseamănă ce a făcut
Dumnezeu? Mi se pare că se aseamănă cu tine. Ai un
194
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copil şi se răceşte. Ce faci? Îi pui înainte nişte cărbuni.
Dar ce faci? Ca să nu se ardă copilul tău, mişcat fiind
de iubire, îi iei cărbunii şi‐i spui: „Mai bine să răceşti,
copilul meu, decât să te arzi, căci dacă te răceşti, te în‐
călzeşti din nou, dar dacă te arzi, nu te mai vindeci”.
Aşa a făcut şi Dumnezeu: când a văzut că vom fi
pedepsiţi, mişcat fiind de multa iubire pe care o are faţă
de neamul nostru, a ridicat de la noi această împărăţie
mincinoasă, ca să ne‐o dea pe cea adevărată. Hristosul
nostru nu S‐a răstignit ca să ne dea o împărăţie deşartă
şi trecătoare, ci pe cea cerească şi preadorită.
Atunci şi noi avem acum datoria să slăvim pe Dum‐
nezeul nostru de mii de ori pentru bunătatea pe care
ne‐a făcut‐o şi să‐L rugăm mai întâi pentru sultan şi toţi
slujitorii lui, ca Dumnezeu să‐i lumineze să cârmuiască
lumea cu blândeţe şi cu dreptate.
De asemenea, să vă bucuraţi şi să vă veseliţi când vă
plătiţi dările, birurile [haraciul] şi zeciuielile voastre,
fiindcă aşa cum martirii şi‐au vărsat sângele, iar asceţii
au câştigat raiul cu viaţa lor ascetică, tot aşa şi creş‐
tinii îşi cumpără raiul cu banii pe care‐i dau [tribut]
astăzi. Când naşte, femeia are dureri mari. Dar după ce
a născut, de bucurie uită durerile ei şi se gândeşte că
s‐a născut om pe lume [cf. In 16, 21]. Tot aşa şi voi, creş‐
tinii, să vă bucuraţi când plătiţi şi să nu vă gândiţi la
cele pe care le daţi, ci să vă gândiţi la cele pe care le veţi
lua la a Doua Venire a Hristosului nostru. Când îţi plă‐
teşti haraciul, ce arăţi? Arăţi că eşti creştin ortodox. Să‐ţi
iei haraciul drept o cruce şi să‐l plăteşti din iubire
pentru Hristos.
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Şi dacă se întâmplă vreodată şi un necinstitor‐de‐
Dumnezeu [musulman] te înfricoşează şi‐ţi spune: „Dar
tu de ce te închini la scânduri?”, tu să‐i spui: „De ce te
închini tu la hârtie şi cerneală? Firmanul pe care‐l tri‐
mite sultanul ce este? Hârtie şi cerneală. Şi atunci de
ce‐l săruţi şi‐l pui pe capul tău? Din iubire faţă de sultan.
Aşa şi noi, creştinii bine‐cinstitori, neputându‐ne urca la
cer să ne închinăm Dumnezeului nostru, facem sfintele
icoane şi ne închinăm chipului lor din iubire pentru
Dumnezeul nostru, şi nu ne închinăm scândurilor, aşa
cum nici voi nu vă închinaţi hârtiei şi cernelii”.

Nu vă încredeţi în arme, ci în Dumnezeu
Un lucru vă sfătuiesc, creştinii mei: dacă vreţi, să
strângeţi toate armele, să le daţi slujitorilor sultanului
şi să le spuneţi: „Nu sunt ale noastre. Hristosul nostru
ne‐a dat să avem cruce, nu arme”. Vreţi să înţelegeţi,
creştinii mei, că dacă un creştin poartă arme şi‐şi pune
nădejdea în ele, Dumnezeu nu‐l păzeşte? Ascultaţi să
vă spun un exemplu şi aşa veţi înţelege! Zece lotrii şe‐
deau pe marginea unui drum din Kavaia şi pândeau
să treacă cineva să‐l omoare ca să‐i ia ce are. A venit
un om din Mikri Arta Avlonei. Lotrii l‐au văzut, şi în‐
dată s‐au sculat, dar cum l‐au văzut că e sărac neîn‐
armat, nu l‐au prins, ci au spus între ei: „Să‐l lăsăm să
treacă. Ce să luăm de la el?”. Şi iarăşi şedeau şi pân‐
deau. După puţin timp au văzut trecând un călăreţ cu
un cal mândru, cu două pistoale şi sabie şi un fes de trei
groşi. Cum l‐au văzut aşa de mândru, s‐au gândit că
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