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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

n ultimele decenii, Teologia Liturgic  româneasc  a înregistrat 
progrese semnificative în cercetare, dat fiind faptul c , odat  cu 
reînfiin area Facult ilor de Teologie din ar , au ap rut coli 

Doctorale noi i, odat  cu ele, un num r, mereu crescând, de îndrum tori 
de doctorat pentru majoritatea disciplinelor teologice. Acest fapt s-a 
petrecut i în cazul disciplinei Teologie Liturgic , disciplin  slujit  ast zi de 
speciali ti recunoscu i în domeniu, care au abilitarea s  coordoneze teze de 
doctorat ale c ror subiecte sunt de mare importan  i de mare actualitate 
pentru vremea noastr . O serie de teme care sunt cercetate ast zi în colile 
Doctorale Teologice române ti continu  proiecte mai vechi, ini iate de 
înainta ii no tri la catedra de Teologie Liturgic , alte teme sunt parte ale 
proiectelor mai noi, ini iate de titularii acestei discipline de studii teologice. 

Unul dintre proiectele de cercetare mai noi este cel referitor la 
S rb torile Împ r te ti din cadrul cultului divin ortodox, proiect care, pân  
în momentul de fa , a înregistrat realiz ri importante. Men ion m între 
acestea: teza de doctorat a p rintelui Dan Alexandru Streza1, despre S rb -
toarea Na terii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, realizat  sub îndru-
marea IPS Lauren iu, Mitropolitul Ardealului, teza de doctorat a p rintelui 
Lucian Farca iu2 despre Teologia imnelor Praznicelor Împ r te ti din 
perioada pascal , realizat  sub îndrumarea regretatului nostru magistru Pr. 
Prof. Dr. Nicolae Necula, teza de doctorat despre S rb toarea Bobotezei a 
p rintelui Petru Buta3, realizat  sub îndrumarea P rintelui Prof. Dr. Vasile 

 
1 Dan Alexandru Streza, S rb toarea Na terii Domnului. Originea Apostolic , evolu ia i 

importan a ei în cadrul anului liturgic, Editura Andreian , Sibiu, 2011, 471 p. 
2 Pr. dr. Lucian Farca iu, Teologia imnografiei Praznicelor Împ r te ti din ciclul pascal, 

studiu liturgic-istoric, Editura Universit ii Aurel Vlaicu, Arad, 2010, 370 p. 
3 Tez  nepublicat , sus inut  la Cluj în anul 2019, având titlul: Praznicul Botezului 

Domnului – un comentariu teologic al ritualului, imnografiei i analiza variantelor muzicale 
biserice ti din secolele XIX-XX. 

Î 
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Stanciu, aceasta din urm  ocupându-se mai mult de imnografia i de partea 
muzical  a acestui Praznic Împ r tesc, precum i teza de doctorat a 
domnului Cezar Login4, despre Înaintepr znuirea Na terii Domnului, reali-
zat  în co-tutel , sub îndrumarea mea i a P rintelui Prof. Dr. Vasile 
Stanciu. Realizarea proiectului la care facem referire se afl  în plin  
desf urare. Ar fi benefic pentru Teologia Liturgic  româneasc  s  avem în 
final o enciclopedie a S rb torilor Împ r te ti, fapt realizabil dac  speciali -
tii în domeniu vor urm ri cu tenacitate un astfel de proiect. Ini ierea i 
derularea acestui proiect se înscrie în rândul preocup rilor din ce în ce mai 
evidente de a trata teme de teologie i spiritualitate liturgic , teme care au 
lipsit spa iului românesc pentru o perioad  îndelungat  de timp. Era i 
firesc, devreme ce înainta ii no tri au sim it nevoia s  se concentreze asupra 
aspectelor istorico-liturgice ale cultului divin ortodox, pentru a r spunde 
unor cerin e stringente ale înv mântului teologic universitar din timpul 
lor. Aspectele de teologie i spiritualitate liturgic , pe care le întâlnim în 
lucr rile mai noi, nu fac altceva decât s  continue cercetarea de acolo de 
unde au l sat-o înainta ii no tri ad ugând mereu, pe temelia deja zidit , 
ceea ce lipse te cercet rii teologice-liturgice române ti.  

Capitolul despre S rb torile Împ r te ti, ca de altfel capitolul privitor 
la toate s rb torile ortodoxe, reprezint  o parte însemnat  a teologiei litur-
gice r s ritene, dat fiind faptul c  Ortodoxia este Biserica aflat  mereu în 
stare de s rb toare. Este Biserica în care mereu celebr m evenimente din 
istoria sfânt  a mântuirii, celebr m persoane sfinte, celebr m Sfânta Litur-
ghie, tiut fiind faptul c  nu exist  zi liturgic  de peste an care s  nu apar in  
deopotriv  ciclului mobil pascal i ciclului fix sanctoral, i în care, afar  de 
unele excep ii, s  nu s vâr im Sfânta Liturghie. Având în vedere aceast  
specificitate a spiritualit ii liturgice ortodoxe i fiind con tien i de impor-
tan a major  a proiectului de cercetare legat de S rb torile Împ r te ti – i 
nu numai – am încredin at doctorandului nostru, Gabriel Pi tea, tema de 
cercetare intitulat  S rb toarea Botezului Domnului – Perspectiv  istoric . 
Elemente de teologie i de spiritualitate liturgic , rezultatul cercet rii având 
bucuria de a-l prezenta în edin  public , în februarie 2020, membrii 
Comisiei de sus inere acordând, în unanimitate, calificativul „Excelent”. 
Acum a venit timpul ca munca de cercetare, împlinit  matur i responsabil 

 
4 Cezar Login, Înaintepr znuirea Na terii Domnului în ritul bizantin, Editura Rena -

terea, Cluj-Napoca, 2020, 306 p. 
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de doctorandul nostru de atunci, Gabriel Pi tea, în prezent diacon la Cate-
drala Arhiepiscopiei Romanului i Bac ului din ora ul Roman i redactor 
coordonator al Revistelor „Teologie i Via ” i „Candela Moldovei”, ale 
Mitropoliei Moldovei i Bucovinei, s  se finalizeze prin publicarea rezul-
tatelor cercet rii, fapt sugerat la momentul sus inerii publice a tezei de 
doctorat de c tre to i membrii comisiei. 

Cartea pe care ne-o propune p rintele Gabriel cuprinde: introducere, 
ase capitole, concluzii generale, referin e bibliografice i un num r însem-

nat de anexe. Subliniem cu satisfac ia i cu bucuria unei bune împliniri, c  
lucrarea realizat  de doctorandul nostru, poate fi considerat  una dintre 
cele mai temeinice lucr ri de doctorat dintre cele pe care le-am coordonat 
pân  în prezent. Corpul lucr rii reliefeaz  maturitatea teologic  a cercet -
torului, informarea deplin  asupra literaturii de specialitate, dublate de un 
stil pl cut, original i de o judicioas  distribuire a informa iilor în interiorul 
celor ase capitole care o compun.  

În Introducerea lucr rii, doctorandul Gabriel Pi tea î i fixeaz  culoarul 
pe care i-l propune s  îl urmeze. Finalul lucr rii ne arat  c  doctorandul s-
a inut de culoarul ales, i s-a inut bine i pân  la cap t. P r i însemnate din 
lucrare sunt inedite, ceea ce face ca aceast  tez  de doctorat s  se impun  în 
spa iul teologic liturgic românesc ca fiind una de referin . Tân rul cer-
cet tor a mers la izvoare, a cercetat manuscrise, a tradus texte din limba 
greac  veche, a scos la lumin  omilii cunoscute par ial sau necunoscute 
spa iului românesc, i-a asumat truda c ut rii prin diferite edi ii ale c r ilor 
de cult, a cercetat tipicoane mai pu in cunoscute i a valorificat con inutul 
lor în sensul realiz rii demersului tiin ific pe care i l-a propus, a emis ipo-
teze care se disting prin cumin enia academic , echilibru i onestitate tiin-
ific . A analizat texte liturgice i a eviden iat valoarea con inuturilor lor 

teologice, a a ezat în tabele sinoptice imne liturgice care compun slujbele 
s rb torii Botezului Domnului, a îndreptat traducerile acestor texte, acolo 
unde a fost cazul, provocând, prin aceasta, pe cei în sarcina c rora se afl  
diortosirea c r ilor de cult la o mai atent  revizuire a acestora. A adar, 
avem de-a face cu o lucrare bine realizat  din punct de vedere tiin ific i 
teologic pe care, din toat  inima, m  bucur s  o prezint, s  o apreciez i s  
o recomand spre publicare. 
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În primul capitol al lucr rii, intitulat Caracterul epifanic i eshatologic al 
cultului divin, autorul eviden iaz  dou  din tr s turile spiritualit ii litur-
gice ortodoxe: prima se refer  la faptul c  slujbele divine îl reveleaz  pe 
Dumnezeu celor care intr  în spa iul liturgic cu credin , cu evlavie i cu 
fior sfânt, al doilea se refer  la faptul c  via a liturgic  înlesne te partici-
pantului la cultul divin p rt ia, anticipat  dar nedeplin , la via a ve nic  
spre care se îndreapt . În Biserica de pe p mânt, avem experien a cerului, 
dup  cum spune Sfântul Ioan Damaschin. Un teolog occidental mai nou, 
referindu-se la experien a duhovniceasc  pe care credinciosul o are în 
spa iul liturgic în prezen a sfin ilor i în comuniune cu Dumnezeu, spune 
c : „în Sfânta Liturghie, experiment m tensiunea sau interp trunderea 
dintre deja i nu înc ”. Adic  deja suntem p rta i ai vie ii ve nice i, în 
acela i timp, nu înc , pentru c  nu suntem p rta i în mod deplin. Acest fapt 
este subliniat i într-una din rug ciunile de la finalul Sfintei Liturghii în care 
cerem lui Dumnezeu, zicând: „...d -ne nou  s  ne împ rt im cu Tine 
deplin în ziua cea f r  de sfâr it a Împ r iei Tale”. În acela i capitol, 
autorul face o prezentare detaliat  a stadiului cercet rii temei, atât în spa iul 
occidental, cât i în cel românesc. Con inutul subcapitolelor referitoare la 
aceste aspecte vorbe te de la sine despre buna informare i documentare a 
doctorului.  

Al doilea capitol al lucr rii, intitulat Botezul Domnului în Sfânta Scriptur  
i în literatura primelor veacuri, ne prezint  o bogat  incursiune scripturistic , 

autorul identificând i interpretând într-o manier  echilibrat  i corect  din 
punct de vedere teologico-liturgic  textele vechi-testamentare care anun  
Botezul Domnului i pe cele nou-testamentare care descriu evenimentul 
care st  la baza S rb torii Epifaniei. M-am bucurat de prezen a P rintelui 
Profesor Dr. Petre Semen în Comisia de sus inere, în calitate de pre edinte, 
un specialist de marc  în teologia biblic  a Vechiului Testament, care, 
f când parte i din comisia de îndrumare a acestei teze de doctorat, cu acri-
via cunoscut , a pov uit pe doctorandul nostru în realizarea acestui 
capitol, fapt pentru care, cu recuno tin , îi aducem cuvenitele mul umiri. 

Capitolul al treilea al lucr rii este intitulat Istoricul Praznicului Botezului 
Domnului i ne prezint  istoria îndelungat  i fascinant  a acestui praznic 
Împ r tesc din perioada de iarn , începând de la formele lui cele mai 
simple, pân  la solemnit ile impresionante pe care ni le ofer  structura 
actual  a slujbelor de Boboteaz . Autorul a cercetat documente i ne 
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prezint  informa ii deosebit de valoroase despre modul cum s rb toarea 
aceasta era inut  în antichitatea cre tin  în Nordul Egiptului, în Palestina, 
în m n stirile din jurul Ierusalimului, la Constantinopol, în Capadocia i în 
Asia Mic . Alegerea acestor centre nu este întâmpl toare. Toate aceste 
locuri au fost focare de intens  via  i spiritualitate liturgic , modul slujirii 
liturgice de aici influen ând lumea cre tin  a primului mileniu. În aceste 
locuri s-au pl m dit Laudele Biserice ti, s-a maturizat rânduiala Sfintelor 
Taine i a Sfintei Liturghii i tot aici s-au construit anul liturgic i sinaxarul. 
Aici, în aceste locuri, au ap rut marile s rb tori i de aici au fost preluate în 
toat  lumea cre tin . Din R s rit, autorul se mut  cu cercetarea sa în 
Occidentul cre tin, ar tând cum aceast  s rb toare a ap rut i s-a celebrat 
la Roma i în întreaga Italie, în Galia i în Spania, încheind cu câteva 
referin e din provinciile dun rene i din Armenia referitoare la s rb toarea 
Epifaniei. Este cunoscut faptul c , pân  spre finalul secolului al patrulea, 
s rb toarea Na terii Domnului i s rb toarea Botezului Domnului au co-
existat, modul în care erau celebrate i data la care erau inute fiind diferite 
în Orient i în Occident. La sfâr itul secolului al patrulea, cele dou  s rb -
tori se despart una de alta, fiecare continuând s  se dezvolte, din punct de 
vedere liturgic, în jurul evenimentului pe care îl celebreaz . Despre s rb -
toarea Na terii Domnului, a tratat – a a cum am men ionat mai sus – tân -
rul cercet tor Daniel Alexandru Streza. Meritul doctorandului nostru con-
st  în faptul c  ofer  tiin ei liturgice române ti, pentru prima dat , o istorie 
temeinic  i complet  a evolu iei praznicului Bobotezei, evitând repeti ia 
steril  a informa iilor deja cunoscute privitoare la perioada coexisten ei 
celor dou  praznice Împ r te ti i c utând s  se concentreze pe istoria praz-
nicului Bobotezei de dup  separarea lui de praznicul Na terii Domnului. 

În capitolul patru, autorul lucr rii ne prezint  un num r însemnat de 
omilii rostite cu prilejul s rb torii Epifaniei de unii dintre marii p rin i i 
dasc li ai Bisericii, unele dintre acestea fiind inedite pentru cercetarea 
teologico-liturgic  româneasc . Pe lâng  faptul c  p rintele Gabriel a tradus 
o parte însemnat  din aceste omilii, el reu e te s  realizeze i o analiz  
teologic  a con inutului lor, identificând, totodat , pasajele care au inspirat 
pe alc tuitorii imnografiei praznicului sau sunt inspirate din imnografia 
acestui praznic. Con inutul acestui capitol este de teologie i spiritualitate 
liturgic , ad ugându-se, firesc i armonios, capitolului precedent al c rui 
con inut este de istoriografie liturgic .  



Diac. Dr. Gabriel Pi tea 14 
 

Al cincilea capitol al lucr rii, ne prezint  evolu ia textelor care compun 
praznicul S rb torii Botezului Domnului, autorul identificând varia iile 
tipiconale înregistrate de-a lungul timpului, în anumite locuri i consem-
nate de anumite documente. Între documentele valorificate se cuvine s  
men ion m cartea de cult numit  Prophetologhion sau Parimion, Vechiul 
Lec ionar Armean de la Ierusalim, Rituale Armenorum, Marile Lec ionar Georgian 
de la Ierusalim, Lec ionarul Siriac de Est, Lec ionarul Nestorian etc. Toate acestea 
sunt prezentate în prima parte a capitolului cinci. În a doua parte a acestuia, 
autorul face o analiz  a evolu iei tipiconale i structurale a slujbelor de 
Boboteaz  a a cum, de aceast  dat , se reflect  într-o serie de tipicoane, 
unele dintre acestea fiind necunoscute sau cunoscute foarte pu in în spa iul 
teologic românesc. Între aceste tipicoane men ion m: Tipiconul M n stirii 
Sf. Ioan Studitul din Constantinopol (sec. IX), Tipiconul Marii Biserici din 
Constantinopol (sec. X), regula Sf. Atanasie Athonitul pentru Marea Lavr  (sec. 
X), Tipiconul lui Nikon de la Muntele Negru (sec. XI), Tipiconul M n stirii 
Everghetis (sec. XI), Tipiconul M n stirii Hristos Mântuitorul din Messina (sec. 
XII), Tipiconul Împ ratului Ioan al II-lea Komnenul (sec. XII), Tipiconul Sf. Sava 
cel Sfin it, i enumerarea ar putea continua pân  la num rul de 17,  spre 
finalul acestui subcapitol, autorul inserând câteva informa ii din tipicoa-
nele mai noi, grece ti i române ti, din cele slave i din cele ale Bisericii 
Copte. În acela i subcapitol, men ion m cu apreciere, analiza temeinic  a 
structurii slujbelor s rb torii Bobotezei a a cum se reflect  ea în diferite 
edi ii ale Mineiului grecesc, slavon i românesc. 

Ultimul capitol al lucr rii, este dedicat slujbei Sfin irii Mari a apei, o 
slujb  special  în Biserica Ortodox , specific  acestui Praznic. Subliniem i 
cu referire la acest capitol faptul c  el constituie o noutate în arealul 
cercet rii liturgice române ti. Dup  prezentarea istoricului acestei slujbe 
speciale desf urat în trei etape (etapa întâi: sec. VIII-X; etapa a doua: sec. 
XI-XIII; etapa a treia: sec. XIV-XVI), autorul ne prezint  originile rug ciunii 
principale din cadrul acestei slujbe, realizând, în acela i timp, un comen-
tariu teologic i liturgic al slujbei de Boboteaz . Interesant  i bine-venit  în 
cuprinsul lucr rii este i prezentarea slujbei, a a cum s-a reflectat ea de-a 
lungul timpului în Molitfelnicele române ti i în Evhologhioanele grece ti. În 
finalul capitolului ase, sunt prezentate câteva tradi ii populare care s-au 
ad postit la strea ina slujbelor din ziua de Boboteaz . Lecturarea lor pro-
duce o adev rat  încântare celui care î i asum  aceast  trud .  
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În Concluzii, autorul sintetizeaz  în ase puncte elementele cele mai 
importante realizate pe parcursul tezei sale, sintez  care ne ajut  la în ele-
gerea corect  i complet  a informa iilor, deosebit de bogate, din aceast  
lucrare de doctorat. 

Referin ele bibliografice sunt organizate pe capitole, dup  cum ur-
meaz : Izvoare liturgice; C r i de cult, Tipicoane, Molitfelnice i Evhologhioane, 
alte c r i de cult (Liturghier, Penticostar, Triod); colec ii de texte patristice; 
volume, studii i articole; dic ionare i câteva surse electronice, însumând un 
num r de 348 de lucr ri din care au fost selectate 1071 de trimiteri 
bibliografice.  

La finalul acestei prezent ri i evalu ri generale, parafrazând pe cole-
gul nostru, Pr. Prof. Dr. Petre Semen, pre edintele comisiei de sus inere 
public  a tezei de doctorat, care în cadrul unei evalu ri de etap  asupra 
acestei teze afirma c  „tân rul acesta tie ce vrea”, pot spune i eu c  acest 
tân r tie ce are de f cut când este vorba de cercetare i c  face bine ceea ce 
are de împlinit. 

Lucrarea de doctorat alc tuit  de p rintele Gabriel Pi tea se impune 
în cercetarea teologico-liturgic  din ara noastr  ca una dintre cele mai 
temeinice lucr ri tiin ifice referitoare la o S rb toare Împ r teasc  închi-
nate Mântuitorului Hristos, în cazul nostru la S rb toarea Bobotezei. 
Aceast  realizare este rodul unei munci temeinice i responsabile asumate 
deplin de c tre doctorand i al implic rii colegilor profesori din Comisia de 
îndrumare, c rora le mul umesc pentru efortul asumat. Lucrarea r spunde, 
cu prisosin , cerin elor tiin ifice impuse cercet rii la nivelul tezelor de 
doctorat. Din punct de vedere teologic, lucrarea ne ofer  o analiz  temeinic  
i profund  a imnografiei praznicului Epifaniei, elementele de istoriografie 

liturgic  i cele de teologie i spiritualitate liturgic  descoperindu-ni-l pe 
autorul lucr rii a fi un cercet tor de voca ie, serios i cu un mare poten ial 
intelectual i academic.  

Având con tiin a c  am împlinit, împreun  cu p rintele Gabriel Pi tea, 
un lucru bun i pl cut lui Dumnezeu i c  am r spuns cum se cuvine 
cerin elor cercet rii teologice liturgice actuale, felicitându-l din toat  inima 
pe autor i recomandând cu responsabilitate publicarea acestei c r i, îmi 
exprim speran a c  lucrarea dedicat  S rb torii Epifaniei, rodit  printr-o 
lucrare armonioas  între îndrum tor i ucenic, îi va inspira pe cercet torii 
în domeniu i va aduce un progres în cunoa terea tezaurului teologic i 
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duhovnicesc ad postit de c r ile de cult i revelat prin Sfintele S rb tori. 
Lucrarea se adreseaz  în egal  m sur  iubitorilor de tiin  teologic  i 
c ut torilor de hran  sfânt  cu parfum liturgic. Avem convingerea c , i 
unii i al ii, lecturând paginile acestei c r i nu vor fi deazm gi i în c ut rile 
lor. Totodat , îmi exprim speran a, c  p rintele Gabriel Pi tea, pe care l-am 
descoperit a fi un cercet tor de voca ie, fapt dovedit i prin publicarea unor 
articole i studii pe diferite teme liturgice, s  continue munca de cercetare 
în armonie i consultare cu speciali tii consacra i în domeniu, astfel încât, 
aceast  tiin  de c p tâi a teologiei ortodoxe s - i urmeze calea pe care au 
deschis-o înainta ii no tri, dintre care, cu recuno tin  i pio enie îi amintim 
pe Nicolae Cotlarciuc, Mitropolitul Bucovinei, Vasile Mitrofanovici, Teodor 
Tarnavschi, Badea Cire anu, Pr. Petre Vintilescu, Pr. Ene Brani te i magis-
trul nostru, Pr. Nicolae Necula.  

Dorim bucurie sfânt  i bogate rodiri duhovnice ti tuturor celor care, 
cu r bdare, î i vor odihni privirile în paginile acestei c r i. 

 
Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava, 

Facultatea de Teologie Ortodox  „Dumitru St niloae” 
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