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Contribu]ia Bisericii din Moldova 

la propov\duirea Evangheliei

Drd. Ioan Valentin ISTRATI

Temeiurile hristologice ale cuvântului `n Biseric\

Credin]a cre[tin\ este fundamentat\ pe o realitate istoric\: ~ntruparea Fiului
lui Dumnezeu `n lume, pentru mântuirea omului din robia p\catului [i a mor]ii.
Mesajul (kerigma) lui Hristos, transmis Bisericii Sale [i propov\duit de Apostoli
`n toat\ lumea, este mesajul vindec\rii [i al vie]ii. Prin credin]a cre[tin\ se d\-
ruie[te `ns\ nu numai informa]ia vie]ii [i se deschid por]ile Vie]ii ve[nice, care
este ~nsu[i Hristos, Mântuitorul lumii. 

Prin Jertfa Mântuitorului pe Cruce, urmat\ de ~nvierea Sa din mor]i [i de
Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica lui Hristos a tr\it din valurile Duhului Sfânt [i
a intrat `n mod mistic `n realitatea eshatologic\ a vie]ii lui Hristos prin Liturghie.
~n acela[i timp `ns\ fiind Trupul eclesial al lui Hristos ale c\rui membre sunt
persoane umane libere [i unice, Biserica a propov\duit mereu Cuvântul `ntrupat
al lui Dumnezeu. A[adar, predica Bisericii nu este doar un simplu mijloc de pro-
pagare a ideilor, cum este cazul la institu]iile sociale, ci este `ns\[i esen]a ei de
cuvântare a Verbului divin. Prin catehez\ [i predic\, cre[tinul nu intr\ numai `n
realitatea ideatic\ a Bisericii (cunoscând dogme, canoane, reguli morale ori
liturgice etc.), ci [i `n cea sacramental\ a ei, primind `n via]a lui Cuvântul lui
Dumnezeu `n mod evanghelic [i euharistic. A[adar, Cuvântul Crucii [i al ~nvierii
este nu numai „lumina lumii” (Ioan 12, 8), ci [i „Via]a lumii” (Ioan 14, 6)1.

Aceasta este ra]iunea afirma]iei perpetue a Bisericii c\ „noi ne `mp\rt\[im de
Cuvânt prin Evanghelie [i prin Euharistie” (Origen). Cuvintele Scripturii sunt
consubstan]iale Cuvântului-Hristos, iar misiunea Bisericii este extensia sacramental-
eclesial\ a lucr\rii Verbului `ntrupat pentru mântuirea lumii. Liturghia Bisericii
este continuarea, aprofundarea doxologic\ [i intrarea Bisericii `n via]a dumne-
zeiasc\ a lui Hristos, iar istoria lumii se v\de[te prin Euharistie a fi istorie sacr\ [i
plan al lui Dumnezeu de iubire [i de mântuire a f\pturii.

1 A se vedea [i studiul Pr. Asist. Gabriel Popescu, Predica `n Biserica Ortodox\ Român\

`n vremea noastr\, `n B.O.R., nr. 11-12, 1972.
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Caracterul unic al cre[tinismului românesc 

Neamul românesc a primit o cre[tinare profund\ [i progresiv\, care s-a im-
pregnat indelebil `n fiin]a sa. Structura psihologic\ [i sociologic\ a neamului nostru
este a[adar a[ezat\ pe lumina Crucii [i a ~nvierii, a r\bd\rii [i a ridic\rii, a sufe-
rin]ei asumate [i a bucuriei mul]umitoare. Limba de neam latin a p\strat rigoarea
[i eleva]ia roman\, `mbog\]indu-se cu diversitatea limbilor vecine, preluând `n
cult deopotriv\ sim]ul tainei (mysterion) de factur\ greac\ [i avântul spre fuziune
al cre[tin\t\]ii slave, p\strând luciditatea roman\ [i smerenia profund\ [i ascetic\
a dacilor. Tradi]iile [i obiceiurile pre-cre[tine au fost preluate [i cre[tinate `n men-
talitatea poporului. Noi nu am fost cre[tina]i cu for]a sau ca urmare a unei decizii
politice autoritare, ci cre[tinarea poporului român s-a desf\[urat lent [i firesc, `n
hotarele cre[tin\t\]ii orientale [i `n albia de lumin\ a limbii latine, a[a `ncât
voca]ia roman\ pentru ordine, drept [i edificare s-a `mpletit cu structura mistic\,
liturgic\ [i smerit\ a cre[tin\t\]ii r\s\ritene.

Primul mileniu cre[tin a fost marcat de aceast\ cre[tinare treptat\ [i pro-
fund\2. Misiunea apostolic\ a Sfântului Andrei, „cel `ntâi chemat”, colono[tii romani
care au venit `n Dacia cu credin]a nou\ `n ~nvierea lui Hristos, go]ii cre[tini,
Scythia Minor ca bastion al credin]ei `n nordul Imperiului, influen]a bizantin\ iusti-
nian\ sunt numai câteva aspecte din acest proces discret [i ireversibil din care, `n
zorii celui de-al doilea mileniu, românii (vlahii) s-au format ca popor cre[tin de
limb\ latin\ [i de credin]\ r\s\ritean\ (ortodox\). 

Românitatea ortodox\ nu a avut niciodat\ de luptat cu ispitele [i iluziile impe-
riale, totalitare sau filetiste ale grecilor ori ru[ilor, `n decursul vremii. Neamul
vlahilor din jurul Carpa]ilor a fost mereu `n ritmic\ transhuman]\ `ntre Cruce [i
~nviere, `ntre invazii [i pace, `ntre r\bdare p\timitoare [i lupt\ jertfelnic\. 

Din acest punct de vedere, Moldova a fost teritoriul unei sinteze spirituale,
`ntre mistica eleno-slav\ [i eleva]ia gotic\, `ntre complexitatea circular\ [i litur-
gic\ a Orientului [i rigoarea vertical\ a Apusului. 

Cultura poporului român s-a pl\m\dit [i s-a dezvoltat `n Biseric\ [i `n tinda
Bisericii. Lumina liturgic\ a Ortodoxiei a asimilat diversitatea cultural\ a neamu-
rilor binecuvântate cu ea [i a evitat fric]iuni [i adversit\]i cum s-a `ntâmplat `n
Occident unde obsesia de uniformizare (provenit\ dintr-o prea mare articulare po-
litic\ a Bisericii) a creat prin reac]ie o cultur\ anti-eclesial\ [i apoi anti-cre[tin\.
Este demn de men]ionat c\ Voltaire – spre exemplu – nu a luptat `mpotriva cre[ti-
nismului, ci `mpotriva institu]ionaliz\rii sale excesive. 

De aceea, cultura româneasc\ este profund ortodox\ [i r\mâne firesc `n albia
de frumuse]e liturgic\ [i smerit\ a spiritului bizantin, p\strând un caracter unic de
latinitate [i ortodoxie3. ~n consecin]\, cultura poporului român a fost o cultur\
izvorând din predica de la Biseric\ [i din literatura popular\4. 

2 „Botezul adânc” a se vedea † Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, D\ruire [i
D\inuire, Raze [i chipuri de lumin\ din istoria [i spiritualitatea românilor, Trinitas, 2005. 

3 A se vedea [i studiul Pr. Dr. Gabriel Popescu, Predic\ [i predicator `n Biserica
Ortodox\ Român\, `n S.T., 1971, nr. 1-2, p. 106.

4 {tefan Bârs\nescu, ~nv\]\mântul oral prin predic\, cel dintâi sistem de `nv\]\mânt de
durat\ la români, Editura Academiei, Bucure[ti, 1971. 
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Predic\ la `nceputurile Mitropoliei Moldovei (veacul al XV-lea)

Limba str\-român\ a servit cultului liturgic autohton pân\ `n zorii form\rii
principatelor medievale, atunci când Biserica a devenit o institu]ie specific\ a
voievodatului românesc. Prezen]a centrelor biserice[ti slave la sudul Dun\rii a
facilitat intrarea limbii slavone ca limb\ de cult `n spa]iul carpatic, pân\ `n veacul
al XVII-lea5. Referindu-se la generalizarea limbii slavone de cult `n tot spa]iul
dun\rean, marele istoric Nicolae Iorga adaug\ c\: „`n apropierea noastr\ era o
singur\ puternic\ ierarhie religioas\, st\pân\ pe oarecare cultur\: cea bulg\reasc\”.
Marile centre de spiritualitate slav\ Silistra [i Vinin `[i vor exercita influen]a [i
peste Dun\re, acolo unde se afla popula]ia romanizat\ a Daciei de odinioar\. 

Imperiul româno-bulgar al fra]ilor Petru [i Asan va reu[i s\ r\spândeasc\ `n
jurul s\u credin]a bizantin\ de expresie slavon\: „Când ciobanii aromâni din Pind
au `ntemeiat o nou\ `mp\r\]ie bulg\reasc\, episcopiile dun\rene au r\spândit
iar\[i cultura slav\”6. Credin]a ortodox\ a str\-românilor este atestat\ [i de o scri-
soare a Papei `n 1234, despre „pseudo-episcopii” din p\r]ile române[ti, care ]in ritul
grecilor: „quidam pseudo-episcopi Graecorum ritum tenenses”7. Ace[tia erau din
regiunea de sud a Moldovei [i aveau autoritate asupra credincio[ilor, `ncât ei
converteau chiar pe a[a-zi[ii „misionari” catolici din zona episcopiei Milcoviei8.

Formarea statului medieval Moldova a facilitat organizarea Bisericii de aici
[i o mai bun\ comuniune cu Bisericile vecine, dar mai ales cu Biserica mam\ din
Constantinopol. Ambi]ia domnitorului Alexandru cel Bun era de a avea un
mitropolit român pe tronul Moldovei, `ns\ Mitropolitul Iosif Mu[at, din dinastia
domnitoare a Moldovei, nu era recunoscut de Patriarhia de Constantinopol, fiind
ales de ]ar\. Biserica constantinopolitan\ a trimis astfel pe mitropolitul grec Ieremia,
dar acesta nu a fost primit. Din aceast\ cauz\, patriarhul bizantin a excomunicat
]ara [i pe Mitropolitul Iosif. La interven]ia lui Mircea cel B\trân `ns\, Patriarhul a
iertat ]ara [i a trimis `n Moldova doi emisari care s\ cerceteze starea de fapt. Unul
a fost ieromonahul Grigorie }amblac, care la 20 decembrie 1401 a rostit cea
dintâi cuvântare la Suceava `n Biserica Mitropoliei. Aceast\ cuvântare a fost de
bun\ seam\ rostit\ `n române[te, altfel inteligibilitatea ei ar fi avut de suferit `n
mod considerabil. De altfel, una din politicile emisarilor bizantini [i de bun\ seam\
[i a trimi[ilor Bisericii din Constantinopol era aceea ca ace[tia s\ cunoasc\ foarte
bine limba local\.

~ntr-o succesiune de metafore specific bizantin\, }amblac afirm\: „Fiindc\
v\d dragostea voastr\ c\ prime[te cu dulcea]\ cuvintele `nv\]\turii precum un
p\mânt bun [i gras semin]ele (...). Mai `ntâi l\udând osârdia voastr\ cea cald\,
atâta sârguin]\ c\tr\ Biseric\, pe cât\ au copiii c\tr\ mama lor, pe cât\ bolnavul

5 Nicolae Iorga, Istoria literaturii religioase a Românilor – pân\ la 1688, Bucure[ti,
Atelierele Grafice I.V. Socecu, 1904.

6 Ibidem, p. 8.
7 Zimmermann-Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen,

I, Sibiu, 1892, no. 69.
8 Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, I, Bucure[ti, 1952, pp. 242-244.
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c\tr\ doftor, pe cât\ cel `nsetat c\tre izvor, pe cât\ corabia c\tr\ liman, pe atâta [i
pe noi ne `nvesele[te sporirea voastr\, `ncât vom fi [i vestitori de bucurie despre
fapta bun\ a voastr\ Patriarhului care ne-a trimis”9. 

Grigorie }amblac r\mâne unul dintre primii mari predicatori `n }\rile Române.
Lucrarea sa oratoric\ con]ine o mare diversitate de teme. Astfel, el vorbe[te:
Despre dumnezeie[tile Taine, Despre cum trebuie s\ se `ngrijeasc\ cel ce voie[te
a se `mp\rt\[i, Despre ne]inerea de minte a r\ului, Despre datoria ce are omul a
se cur\]i cu poc\in]\ `n cele cinci Zile dinaintea Cr\ciunului, Asupra iudeilor
care `ntreab\: s\ fi luat oare Dumnezeu femeie [i s\ fi n\scut fiu, Despre Fe-
ricitul Filogonie, arhiepiscopul Antiohiei etc.

Activitatea lui Grigorie }amblac `n Moldova este cu atât mai important\ cu
cât Mitropolia Moldovei era la `nceputurile fiin]\rii ei ca institu]ie, iar `ncerc\rile
politice de catolicizare a ]\rii de c\tre principii maghiari erau intense. Predicile
sale au fost rostite `n limba român\ pentru c\ altfel oamenii nu ar fi `n]eles nimic.
~n acest sens, Nicolae Iorga poate afirma:

„Grigorie }amblac r\mase un timp `n ]ar\. ~ntrebuin]\ aceast\ vreme ca s\ ]ie
predici, potrivit cu me[te[ugul s\u de retor bisericesc. A[a au f\cut mul]i prela]i
greci `n Suceava, Ia[i [i Târgovi[te mai târziu”10 [i „Moldovenii se aleseser\ de la
dânsul cu Panegiricul slavon al Sfântului Ioan cel Nou, ale c\rui moa[te au fost
str\mutate supt ochii s\i de la Cetatea Alb\ la Suceava, `n 1400-1401”11. 

Ieromonahul Grigorie }amblac va ajunge mai târziu mitropolit de Kiev, unde
va desf\[ura o bogat\ activitate omiletic\. El r\mâne unul dintre cei mai impor-
tan]i predicatori ai Bisericii `n veacul al XV-lea.

M\n\stirea Neam]ului a fost `n decursul istoriei cea mai important\ lavr\ a
Bisericii din Moldova: activitatea c\rtur\reasc\ este aici prezent\ `nc\ de la
`nceput, din veacul al XIV-lea. Astfel, putem g\si la Neam] c\lug\ri c\rturari [i
isiha[ti veni]i din }ara Româneasc\, de la Mitropolitul Nicodim, din sudul Du-
n\rii ori chiar din Muntele Athos. Aceast\ contribu]ie cultural\ ar putea explica
prezen]a `n M\n\stirea Neam] a manuscrisului coresponden]ei dintre Nicodim cu
vestitul Patriarh de Târnovo, Eftimie, [i un Tâlc al Evangheliilor scris de Teo-
filact12. Copistul Gavriil Uric scrie – `n limba slavon\ – la pu]in timp dup\ moartea
lui Alexandru cel Bun un Sbornic (1440), un Minei `n dou\ tomuri (1444-1447),
un M\rg\rit (1442-1443), un Sc\rariu (1445), ceea ce dovede[te prezen]a ma-
nuscriselor aduse din lavrele cre[tin\t\]ii sud-dun\rene, cu care Moldova avea
leg\turi strânse. Aceast\ lucrare va fi continuat\ `n 1461 la Neam] de Atanasie,
iar mai târziu, la Putna, de c\lug\rul Paladie.

Un alt document de o excep]ional\ importan]\ este Evangheliarul de la Neam],
de pe vremea Sfântului Voievod {tefan cel Mare. Aceast\ lucrare a trecut [i prin

9 Istoria predicii la români, p. 8 [i `n Episcopul Melchisedec, Mitropolitul Grigorie
}amblac, `n „Revista pentru Istorie, Archeologie [i Filosofie”, an II, vol. III, Bucure[ti,
1884, p. 4. 

10 N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor, Bucure[ti, 1904, p. 13.
11 N. Iorga, op. cit., p. 14.
12 A se vedea V. Melchisedek, Catalogul manuscriptelor din Neam], `n „Revista pentru

Istorie, Arheologie [i Filologie, II, 1898, pp. 130-139.
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mâinile lui Petru Movil\ [i se g\se[te ast\zi la Biblioteca Regal\ Public\ din
München13.

~n veacurile medievale, „cazania b\trân\” a fost cartea de c\p\tâi a românului
ortodox. Notorietatea acestei c\r]i `n mediul teologic românesc poate fi compa-
rat\ cu anumite colec]ii din Apus cum sunt Postilliaria sau Homiliaria. Liturghia
ortodox\, de[i celebrat\ `n vechea limb\ slavon\ a lui Chiril, era mediat\ popo-
rului credincios prin predic\ [i sfat duhovnicesc, dar mai ales prin Spovedanie, `n
limba româneasc\. M. Gaster spune c\ dup\ Biblie, Cazaniile sau omiliile de ex-
plicare a Scripturii ocup\ locul cel dintâi `n literatura bisericeasc\ româneasc\14. 

Sub Teoctist, Mitropolitul Moldovei, sfetnic al Sfântului {tefan cel Mare,
cultura slavon\ scris\ `nflore[te `n Moldova. Unul dintre ucenicii lui Teoctist,
Visarion, merge pân\ la Athos pentru a transcrie manuscrise `n Lavra Zografului,
ctitorit\ de Marele Voievod. Tot datorit\ lui – se pare – `n M\n\stirea Neam]ului
se g\se[te o carte scris\ la M\n\stirea Xenofont15. Teoctist moare `n 1477 la Neam],
locul favorit de retragere al mitropoli]ilor Moldovei. Mitropolitul Gheorghe, cel
care i-a urmat `n scaun lui Teoctist a `ncurajat copierea de manuscrise slavone [i
grece[ti, astfel c\ unul dintre ucenicii s\i, Ilarion, era copist de renume. 

Predica `n Moldova veacurilor XVI-XVII

Secolul al XVI-lea este dominat de prezen]a tot mai st\ruitoare a c\r]ilor de
omilii [i de explicare a cultului, `n limba român\, cu grafie chirilic\. Diaconul
transilv\nean Coresi este figura dominant\ a tip\riturilor române[ti.

Astfel, Cazania lui Coresi din 1564, numit\ [i Tâlcul Evangheliilor a ajuns
de bun\ seam\ [i `n Moldova, mai ales având `n vedere rela]iile deosebite ale
moldovenilor cu negustorii bra[oveni (care au culminat pe vremea Sfântului
Voievod {tefan.

Pentru a `n]elege mai bine circula]ia acestor c\r]i `n toate teritoriile româ-
ne[ti, putem men]iona [i Evanghelia cu `nv\]\tur\ de la 1581. Luca Hr\jil\, judele
Bra[ovului, spune c\ a g\sit cartea aceasta la „arhimitropolitul” Serafim `n Târ-
govi[te. ~n acest sens el noteaz\:

„Cu voia mitropolitului Serafim, noi o d\dur\m lui Coresi diaconul, ce era
me[ter `nv\]at `n aceste lucruri de o scoase din cartea sârbeasc\ pe limba româ-
neasc\, `mpreaun\ cu preo]ii dela Biserica {cheilor, de lâng\ Cetatea Bra[ovului
anume popa Ioan [i popa Mihai”16.

Putem trage concluzia c\ limba român\ a fost fermentul con[tiin]ei de neam a
românilor `nc\ de la primele scrieri române[ti. 

~n secolul urm\tor (XVII), familia domnitoare a Movile[tilor, educat\ `n cul-
tura slavon\ a Poloniei, va ]ine la tradi]iile c\rtur\re[ti ale trecutului. Limba

13 Vezi Codices manuscripti Bibliothecae Regiae Monacensis, de Georgius M. Thomas,
München, 7, 1858, p. 327.

14 Chrestoma]ie român\, vol. I, Bucure[ti, 1891, p. XXXVI.
15 N. Iorga, op. cit., p. 14.
16 Bianu-Hodo[, Bibliografia româneasc\ veche, Tomul I, Bucure[ti, 1903, p. 85.
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român\ era folosit\ `n vorbire, dar documentele oficiale erau slavone[ti. De pild\,
voievodul Constantin Movil\ – afirm\ Nicolae Iorga – noteaz\ doar trei cuvinte
`n române[te pe un document slavon. Acestea sunt „a[ea s\ fie”17.

Printre t\lm\citorii din Moldova, unul din cei mai vesti]i este Eustratie Treti-
logof\t, prieten cu Mitropolitul Varlaam. El alc\tuie[te o antologie de canoane
din Zonara, Harmenopoulos [i al]i canoni[ti bizantini. Lucrarea sa se nume[te
Pravila aleas\ [i este tradus\ din eline[te „pre limba româneasc\”. Tot el va mai
traduce {iapte Taine ale Besearecii, care cuprind l\muriri de ordin liturgic, dar [i
explica]ii simbolice pentru fiecare Tain\ `n parte18.

Aceste eforturi de a r\spândi limba româneasc\ `n via]a Bisericii [i a
poporului vor fi `ncununate de marele Varlaam, egumen de Secu [i Mitropolit al
Moldovei, `n vremea de str\lucire bizantin\ a domniei lui Vasile Lupu Voievod.

Mitropolitul Varlaam al Moldovei

Marele ierarh Varlaam era din familia Mo]oc, „fiu de ]\ran din p\r]ile Putnei”,
familie care d\du [i doi domni, Gheorghe {tefan [i Istrati Dabija. A ucenicit [i a
`nv\]at c\rtur\rie la M\n\stirea Secu, unde ajunge egumen la 1610. A ajuns mi-
tropolit dup\ moartea Mitropolitului Atanasie Crimca, `n 1632. ~ntronizarea sa
ca mitropolit, la 23 septembrie 1632, a fost un eveniment la care vestitul Meletie
Sirigul, dasc\l al Bisericii din Constantinopol, a ]inut o predic\.

Activitatea cultural\ a mitropolitului pe t\râm omiletic este `ncununat\ de
cea mai de seam\ realizare a sa: Cazania sau Carte Româneasc\ de `nv\]\tur\ Du-
menecelor preste an [i la praznice `mp\r\te[ti [i la sfin]i mari, ap\rut\ la „tipariul cel
domnesc” de la M\n\stirea „Trei Ierarhi”, `n 1643.

Aceast\ lucrare se `ndreapt\ c\tre „toat\ semin]ia româneasc\ pretutindene,
ce s\ afl\ pravoslavnic\, `ntr-aceast\ limb\”19. ~n ea se cristalizeaz\ pentru prima
oar\ `n mod explicit unitatea de neam, de limb\ [i de sim]ire a românilor de
pretutindeni. Mitropolitul Varlaam este con[tient de misiunea timpului s\u, aceea
de a de[tepta la via]a `n Hristos tot neamul românesc, prea mult\ vreme prigonit
[i `ndurerat. Sensibilitatea sa poetic\ unit\ cu avântul etic ofer\ eviden]a exis-
ten]ei unei limbi române[ti `nchegate [i `nfloritoare20. 

Aceste realit\]i sunt cuprinse `n mod concentrat `n vestitul Cuvânt `nainte
c\tr\ toat\ semin]ia româneasc\ al domnitorului Vasile Lupu al Moldovei, care
spune c\ d\ruie[te aceast\ lucrare „ca un daru limbii române[ti spre folosul su-
fletelor pravoslavnice”. Urmeaz\ apoi Precuvântarea Mitropolitului Varlaam, care
arat\ r\spândirea Evangheliei `n lume [i necesitatea `n]elegerii ei de c\tre neamul

17 N. Iorga, op. cit., p. 117.
18 Ibidem, pp. 157-158.
19 Ibidem, p. 161.
20 A se vedea studiul lui Augustin Z. Pop, Cazania Mitropolitului Varlaam dup\ 300 de

ani, `n „Universul literar”, 10 mai 1944 [i cel al lui Liviu Onu, O contribu]ie valoroas\ la
dezvoltarea limbii literare: Cazania lui Varlaam, `n Buletinul Universit\]ilor V. Babe[ [i
Bolyai, vol. I, nr. 1-2, Cluj, 1956.
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românesc ortodox. Ea este un adev\rat excurs hermeneutic [i na]ional `n care
marele c\rturar ofer\ o viziune integratoare asupra culturii veacului s\u: „Cu
mult mai vârtos limba noastr\ româneasc\, ce n-are carte pre limba sa, cu nevoie
iaste a `n]elege cartea al]ii limbi, [i pentru lipsa dasc\lilor [-a `nv\]\turii, cât au
fost `nv\]ând mai de mult\ vreme, acmu nice atâta nime nu `nva]\. Pentru aceea
de nevoie mi-a fost, ca un datornic ce sunt lui Dumnezeu, cu talantul ce mi-au
dat, s\-mi poci pl\ti datoria m\car decât, pân\ nu m\ duc `n casa cea de lut a
mo[ilor mei. Adunat-am din to]i sventei Evanghelii dascali besearecii noastre; [i
deac-am scris, ar\tat-am m\riei Sale pravoslavnicului Domn Io Vasile Voivodul,
cu mila lui Dumnezeu Domnului T\rei Moldovei. M\ria Sa ca un domn cre[tin [i
blagocestiv [i iubitor de besearic\, grijind ca un st\pân bun de folosul oilor lui
Hristos, nu numai pentru cele trupe[ti, ci [i pentru cele suflete[ti, de unde singur
Dumnezeu cu mâna Sa cea puternic\ a ar\tat M\riei Sale spre acest lucru
`ndrept\tor, preosven]itul parinte Petru Moghila, fecior de domn de Moldova,
arhiepiscop [i mitropolit Kievului, Haliciului [i a toat\ Rusia, carele pre pofta
m\riei Sale a trimis tiparul cu toate me[te[ugurile câte trebuiesc, spre care lucru
m\ria sa domnul ce scrie mai sus Io Vasile Voevodul cu darul lui Dumnezeu
domnul T\rei Moldovei, cheltuial\ nesocotit\ spre tot lucrul tip\riei a dat. {i a[a
cu darul lui Dumnezeu dup\ `nceput am v\zut [i svr\[it”.

Originalitatea lucr\rii este cert\, mai ales `n ceea ce prive[te structura stilistic\
[i bog\]ia lexical\, precum [i succesiunea de metafore de o deosebit\ profunzime
[i frumuse]e21. To]i cercet\torii care s-au aplecat asupra originilor ori chiar a fi-
lia]iei sale directe m\rturisesc sinteza unic\ de gândire româneasc\ [i `nv\]\tur\
dreptm\ritoare. De altfel, Varlaam `nsu[i afirm\: Cazania este „adunat\ din to]i
t\lcovnicii Evanghelii, dascali Besearicii noastre”. Cazania lui Varlaam este ti-
p\rit\ in folio, cu trei foi nenumerotate la `nceput [i patru la sfâr[it [i cuprinde 76
de predici22.

~n ea se pot g\si certe influen]e din QhsauroV" – Tezaurul lui Damaschin
Studitul, mai ales din permanenta preocupare moralizatoare [i din recuren]a com-
para]iilor din cotidian pentru a introduce o tem\ teologic\. 

Unii cercet\tori lingvi[ti afirm\ c\ opera lui Varlaam este pentru limba ro-
mân\ ceea ce este Biblia lui Luther pentru limba german\23. Pe lâng\ importan]a
ei lingvistic\ `ns\ valoarea apologetic\ a lucr\rii este considerabil\ [i ne intro-
duce `n atmosfera vremii, plin\ de provoc\ri sectare ori prozelitiste. 

Una dintre cele mai fascinante imagini ale lucr\rii este lumina eshatologic\
rev\rsat\ peste lume `n ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Aceast\ metafor\ poate infirma
acuzele care s-au adus operei de reduc]ionism moralizator [i de pesimism:

21 Chiar dac\ Prof. Dr. Pandele Olteanu, `n lucrarea sa Importan]a „C\r]ii române[ti de
`nv\]\tur\” denumit\ [i Cazania Mitropolitului Varlaam al Moldovei la `mplinirea a 350
de ani de la tip\rire, 1643-1993, publicat\ `n B.O.R., 1-3, 1993, pp. 60-67, consider\ c\
opera lui Varlaam este o compila]ie, aceast\ opinie este unilateral\ [i ea nu analizeaz\ opera
marelui mitropolit decât din perspectiva filia]iei sale la diferite colec]ii de predici bizantine.

22 Istoria Predicii la Români, Bucure[ti, 1921, pp. 36-39.
23 Vezi [i Grigore Scorpan, Locul Cazaniei lui Varlaam `n vechea noastr\ literatur\

omiletic\ din veacul al XVI-lea [i al XVII-lea, `n Cercet\ri istorice XIII, nr. 1-2, Ia[i, 1943. 
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„Acolo iaste via]a f\r\ de moarte [i cununi g\tate celora ce biruiesc pohtele [i
p\catele, celora ce se trudesc pentru Dumnedz\u. Sunt paturi de lumin\ ve[nic\,
cu lumin\ a[ternute”.

Istoricul Nicolae Iorga afirm\: „Cazania a fost o adev\rat\ binefacere literar\
[i un mijloc de `ndeplinire a unit\]ii culturale române[ti”24.

Mitropolitul Varlaam este un adev\rat exeget al Scripturii, interpretarea ale-
goric\ patristic\ `mpletindu-se cu compara]ii din cotidian [i trimiteri la istoria
neamului românesc25. Dincolo de rigoarea retoric\ a fiec\rei predici (de exemplu,
fiecare alocu]iune are introducere cu o captatio benevolentiae, anun]area temei,
tratare [i aplicare26), transpare inten]ionalitatea fundamental\ a acestora: propo-
v\duirea lui Hristos `n sânul comunit\]ilor cre[tine române[ti. Acest stil unic [i
profund dovede[te accesibilitatea paradigmelor morale cre[tine27 [i a `n]elegerii
mesajului Evangheliei: „cum nu iaste putin]\ focul s\ arz\ f\r\ lemne, a[a nu
iaste putin]\ s\ se sp\[easc\ ne[tine f\r de lucrurile credin]ei sale”28. 

~n predica de la Duminica a 4-a dup\ Pa[ti `ntâlnim ideea c\ toate f\pturile
fug de moarte [i caut\ s\n\tatea, dar vine dup\ noi moartea [i boala29. Ideea po-
c\in]ei permanente este atent analizat\ de marele ierarh, folosind toate resorturile
de `n]elegere a Scripturii [i Sfin]ilor P\rin]i: „Apropie-te c\tr\ Dumnedz\u, cela
ce nu iube[te pieirea p\c\tosului. Cadzi c\tr\ mila lui, c\ de mult te a[teapt\”.

Pragmatismul duhovnicesc [i diversitatea temelor – „dogmatice, morale, litur-
gice, sociale, sau istorice” – predicilor lui Varlaam30 se vede din tonul direct [i
concis, lipsit de evanescen]a oriental\ ori de verbiajul bizantin, [i totu[i plin de
sensibilitate poetic\: „Pe diavol trebuie s\-l batem cu postul [i cu ruga [i s\-l
omorâm cu smerenie”31. 

Poc\in]a cre[tinului este o icoan\ [i o profilaxie a Judec\]ii finale, care va dis-
cerne toate lucr\rile, gândurile [i inten]iile oamenilor. Sfânta Tain\ a M\rturisirii
este a[adar un plâns `nnoitor [i d\t\tor de via]\ care anuleaz\ plânsul cel ve[nic `n
„m\runtaiele iadului”: „Plânge-vor cre[tinii ceia ce n-au purtat asupra lor om\-
râciunea cea de p\cate a sventei cruci ce s-au chemat numai cu numele cre[tini...
Plânge-vor [i cei buni ce nu s-au nevoit mai mult pentru binele lor cel ve[nic”32.

La Duminica a 5-a, alegoria apei ca unitate `n diversitate a Duhului Sfânt,
„via]a f\pturilor”, este de o sensibilitate [i profunzime unice: „Cumu-i apa cea de

24 N. Iorga, op. cit., p. 290.
25 A se vedea Teodor Bodogae, Mitropolitul Varlaam ca teolog, `n M.M.S., 1957, nr. 10-

12, pp. 775-790.
26 Drd. Ioan D. Popa, Valoarea omiletic\ a Cazaniei lui Varlaam, `n B.O.R., nr. 5-6,

1971, pp. 560-561.
27 Ibidem, p. 554.
28 IPR, p. 41.
29 Cf. mai ales studiului Pr. Prof. Dr. Al. Moraru, Ideea de poc\in]\ `n Cazania lui

Varlaam – 1643, `n B.O.R., 10-12, 1993, pp. 66-71.
30 Drd. Ioan D. Popa, op. cit., p. 556.
31 Cazania lui Varlaam, Ed. J. Byck, Bucure[ti, 1943, p. 68.
32 Ibidem, p. 24.
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ploaie, ce s\ pogoar\ diin nu\ri pre p\mântu, `n multe chipuri lucreadz\, pre
câmpi [i pre codri, `n flori [i `n pome]i, de le crea[te [i le `nfr\m[adz\, albea[te [i
le ru[ea[te, g\lbenea[te [i mohorâ]ea[te, unele verdzi, altele albastre, - s\vai c\
iaste apa numai `ntr-un feliu, iar `n multe fealiuri lucreadz\, `ndulecea[te [i
am\rea[te, a[ea [i Duhulu Svântu `n multe chipuri lucreadz\, ca apa spal\ [i
cur\]ea[te, spal\ [i `nt\rea[te”. 

La Duminica Tuturor Sfin]ilor, Varlaam justific\ ortodoxia venera]iei sfin]ilor,
ar\tând c\ cinstirea lor este cinstirea lucr\rii lui Dumnezeu `n oameni: „Pentru c\ci
[i voinicii `mp\r\te[ti când sunt cinsti]i atunci iaste cinstit [i `mp\ratul. ~ntr-acela
chip [i `ntr-aceast\ zi de ast\zi, `ntru carea se cinstesc sfin]ii, mai vrâtos se cins-
te[te [i se prosl\ve[te Dumnezeu. Sfin]ii ne pot ajuta, c\ci se roag\ pentru noi [i
vor fi asculta]i c\ci [i un `mp\rat mai bucuros ascult\ de cererile slugilor sale”33. 

Lucrarea de cristalizare a limbii literare române[ti va fi continuat\ de Mitro-
politul Varlaam [i prin volumul intitulat {eapte Taine, tip\rit `n 1644, tot la Ti-
pografia Voievodal\ de la Ia[i34. 

Referindu-se la rolul jucat de Cazanie `n f\urirea con[tiin]ei na]ionale a româ-
nilor, Nicolae Iorga afirm\: „Cugetarea c\r]ilor de `nv\]\tur\ bisericeasc\ slavone
trecuse data acesta prin `nsu[i sufletul poporului românesc; ea se n\scuse astfel
din nou `n graiul, scris a[a cum se vorbe[te, al stare]ului Varlaam de la Secul”35.

~n Predoslovia Mitropolitului Nicolae Colan la edi]ia Cazaniei lui Varlaam
(1943), acesta afirm\: „Nu cunosc o carte – afar\ doar de Sfânta Scriptur\ – care s\
fi adus `n casa cea duhovniceasc\ a românului mai mult\ lumin\ decât Cazania
Mitropolitului Varlaam, trimis\ la propov\duire `n anul Domnului, 1643”36.
Celebritatea acestei lucr\ri poate fi ar\tat\ [i prin multitudinea edi]iilor sale:
peste 30 de edi]ii37. Valoarea [i stima de care se bucura Moldova `n acele vremi
se vede [i din faptul c\, `n 1639, Mitropolitul Varlaam a fost propus la scaunul de
patriarh de Constantinopol.

Atmosfera de profund\ efervescen]\ cultural\ [i spiritual\ din vremea lui
Vasile Lupu va fi continuat\ de mitropoli]ii urm\tori marelui Varlaam, chiar dac\
nu cu aceea[i intensitate. Astfel, `n 1661, ieromonahul Rafail din Dragomirna
copiaz\ o Cazanie de Pa[ti care e o predic\ a lui Ioan Hrisostom tradus\ mai `ntâi
din grece[te `n slovene[te [i apoi `n române[te38: „Gr\ie[te de ne cheam\ pe noi
fra]i Ioan ce ieste cu rostul de aur, organ sufletesc”.

~n 1644, la M\n\stirea Dealu, `n }ara Româneasc\ se tip\re[te Cazania – Evan-
ghelia `nv\]\toare – care copiaz\ Cazania lui Varlaam, iar `n 1699, la B\lgrad, se

33 A se vedea Drd. Ioan D. Popa, Valoarea omiletic\ a Cazaniei lui Varlaam, `n B.O.R.,
nr. 5-6, 1971, pp. 550-563. 

34 Contribu]ia marelui ierarh la f\urirea limbii literare române[ti a fost tratat\ [i de Pr.
Scarlat Porcescu, `n studiul Locul Mitropolitului Varlaam `n Biserica Ortodox\ [i `n via]a
cultural\ a poporului român, `n M.M.S., XXXIII, 1957, nr. 10-12.

35 Nicolae Iorga, op. cit., p. 159.
36 Ibidem, p. 66.
37 Prof. Dr. Pandele Olteanu, op. cit., p. 61.
38 Istoria Predicii la români, p. 48.
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tip\re[te aceea[i Evanghelie `nv\]\toare (Chiriacodromion), compila]ie a Cazaniei
lui Varlaam, con]inând 82 predici.

Mitropolitul Petru Movil\ poveste[te, `n notele sale slavone[ti, despre o mi-
nune pe care i-ar fi povestit-o „Varlaam ieromonahul”, despre `ngreunarea moa[-
telor Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, `n 1621, când Mitropolitul Anastasie
Crimca „se gândea s\ fug\ cu moa[tele dinaintea Cazacilor pr\dalnici”.

Nicolae Milescu Sp\tarul este o figur\ unic\ de europenism [i cultur\ plura-
list\. Cuno[tin]ele sale lingvistice [i teologice l-au f\cut s\ str\bat\ Europa [i Asia
[i s\ m\rturiseasc\ credin]a R\s\ritului la multe cur]i regale. Din p\r]ile Vaslu-
iului, dup\ ce l-a tr\dat pe {tef\ni]\, ajutându-l pe Constantin {erban s\ preia
domnia Moldovei, Nicolae Milescu a fost pedepsit de {tef\ni]\, fiind `nsemnat la
nas pentru tr\darea lui, de unde [i porecla de „Cârnul”. Plecat `n pribegie, `n 1667
`l g\sim la Stocholm dând ambasadorului francez o lucrare despre „credin]a
cre[tin\ a r\s\ritenilor” `n ceea ce prive[te transubstantio numit\ „Enchiridion sive
stella orientalis occidentali splendens”. ~n 1675, Nicolae Milescu plec\ `n China
ca emisar al }arului Rusiei. ~nsemn\rile sale de c\l\torie sunt de o cert\ valoare
istoric\.

Mitropolitul Dosoftei al Moldovei

~ns\ c\rturarul care va `nclina decisiv balan]a `n favoarea limbii române[ti `n
cult este Dosoftei, Mitropolitul Moldovei. C\lug\r la M\n\stirea Probota, [tie
slavone[te, grece[te, latine[te [i polonez\. La 10 mai 1658 este hirotonit episcop
de Hu[i, `n 1659 episcop de Roman, iar `n 1671 mitropolit `n timpul domniei lui
Duca Vod\.

Aversiunea sa fa]\ de turcii p\gâni `l va face s\ sus]in\ Polonia, putere cre[-
tin\, [i pretenden]ii la tronul Moldovei adu[i de aceasta, f\r\ a b\nui c\ st\pânirile
sunt silnice, de orice parte vor fi venind. Moldova era teatru de r\zboi [i
n\v\lirile tuturor vecinilor pr\dalnici, `n ciuda declara]iilor pompoase de inten]ie,
nu erau decât prilej de s\r\cie, de suferin]\ [i de moarte. Dosoftei `l va primi, `n
anul 1686, pe Ioan Sobieski la Ia[i, care `n curând va trebui s\ plece, pricinuind [i
exilul marelui mitropolit, care ia [i moa[tele Sf. Ioan cel Nou cu el. 

Cronicarul Ion Neculce, dincolo de spiritul critic, uneori exagerat al croni-
cilor sale, afirm\: „Multe limbi [tia. Eline[te, latine[te, slavone[te, [i alte. Adânc
din c\r]i [tia; [i deplin c\lug\r, [i cucernic [i blând ca un miel: `n ]ara noastr\ pre
aceste vremi nu se afl\ om ca acela”. 

Mitropolitul Dosoftei traduce Via]a [i petriacerea Svin]ilor, c\utând prin „le-
xicoane de agiunsu”, punând bazele literaturii române[ti de sinaxar. De aseme-
nea, tip\re[te `n anul 1673, la Uniew, Psaltirea pre versuri tocmit\: „~n cele o
sut\ cincizeci de m\rturisiri, de rug\ciuni, de imnuri, de tânguiri, se afl\ tot su-
fletul omenesc `n `ntoarcerea lui asupra sa `nsu[i [i `n avântul plin de sfial\ [i de
temere c\tre puteri mai mari decât dânsul” (Nicolae Iorga). Psaltirea versificat\
este primul monument de literatur\ poetic\ româneasc\, originalitatea versului
fiind completat\ de o viziune istoric\ [i de o credin]\ ortodox\ de mare profun-
zime. Ea r\mâne – al\turi de Cazania lui Varlaam – actul de na[tere al limbajului
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poetico-teologic românesc care exprim\ sufletul neamului nostru. Importan]a ei
vine [i din efectele ei benefice printre care relansarea limbii române[ti `n toate
manifest\rile cultului divin. Dosoftei are [i meritul de a fi [i primul traduc\tor din
originalul grecesc al Sfintei [i Dumnezeie[tii Liturghii, d\ruind astfel `ntregii
Bisericii române[ti lumina [i densitatea teologic\ a Sfintei Euharistii, `n limba
str\mo[ilor. De altfel, limbajul teologic este o premis\ necesar\ a oric\rei teologii
a unui neam, iar Dosoftei veste[te [i inaugureaz\ era cultulul liturgic `n limba
român\39. Mitropolitul Dosoftei va tip\ri `n 1683 [i Parimiile preste an, lucrare
care va fi prezent\ mult\ vreme pe str\nile vechi ale Bisericilor din Moldova. 

De asemenea, marele voievod c\rturar Dimitrie Cantemir, „filosof `ntre prin-
cipi [i principe `ntre filosofi” – n\scut la 26 octombrie 1673, la Ia[i, fiu al viitorului
domnitor Constantin Cantemir are [i câteva lucr\ri de interes misionar [i omiletic.

Lucrarea sa filosofico-moral\ Divanul sau Gâlceava `n]eleptului cu lumea
sau giude]ul sufletului cu trupul, publicat\ la Ia[i, `n 1698, text paralel româno-
grecesc, un tratat de educa]ie moral\ `n spirit ortodox, va fi folosit\ `n predicile
preo]ilor din Moldova mai ales datorit\ caracterului s\u moralist [i alegoric.

Necesitatea preg\tirii teologice a preo]ilor

~n primele veacuri ale fiin]\rii Mitropoliei Moldovei, preo]ia era una de vo-
ca]ie, iar hirotoniile erau s\vâr[ite dup\ o uceniciei a candidatului la o m\n\stire
cu aleas\ lucrare c\rtur\reasc\ [i liturgic\. Preo]ii de sate erau `nv\]a]i sumar s\
slujeasc\ Sfintele Taine de c\lug\ri, iar forma]ia lor `n m\n\stiri a fost un punct
forte `n p\strarea dreptei credin]e. ~ns\, din ra]iuni lesne de `n]eles, preo]ii din
Moldova nu beneficiau de educa]ie teologic\ sistematic\, m\n\stirile fiind `n
mod neoficial [coli de ini]iere `n s\vâr[irea Tainelor lui Dumnezeu.

Aceast\ realitate devine obsolet\ `ncepând cu veacul al XVII-lea, când c\r]ile
de cult [i manuscrisele patristice [i filocalice impuneau o mai bun\ organizare a
`nv\]\mântului teologic. Astfel, Academia de la „Trei Ierarhi” a fost cel mai pu-
ternic focar de cultur\ teologic\ din Moldova.

Mai târziu, Constantin Mavrocordat, `n a doua sa domnie `n scaunul Mol-
dovei, `n anul 1741, a fixat unele orânduieli biserice[ti de mare importan]\ pentru
viitorul predicii `n Moldova. S-a hot\rât ca la mitropolie, la episcopii [i la m\-
n\stiri s\ fie dasc\li [i copii la `nv\]\tur\, preo]ii s\ fie preg\ti]i `nainte de hiro-
tonie, iar c\lug\rii s\ nu fie „v\cari, au pris\cari, au p\curari [i alte ca acestea”40.  

~n 1764 domnul Grigorie Ghica emite un hrisov `n care deplânge situa]ia
trist\ a bisericii moldovene[ti [i de „cei ce nu se arat\ cu `nv\]\tur\ [i propov\-
duire `n Duminicele din Sfânta [i dumnezeiasca Scriptur\”. 

~n cea de-a treia domnie a sa, Constantin Mavrocordat, 1748-1749, a dat dis-
pozi]ie ca Biserica de la Curte s\ se transforme `n [coal\ pentru preo]ii care

39 {tefan Dinulescu, Via]a [i scrierile lui Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, Cern\u]i,
1885. 

40 Melchisedec, Cronica Hu[ilor, Bucure[ti, 1869, p. 213.
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trebuiau s\ asculte predicile [i `nv\]\turile unui preot mai c\rturar. La u[a Bi-
sericii erau a[eza]i „ciohodari” care nu l\sau pe nici un `nv\]\cel s\ ias\ afar\.

„Un preot ce-l avea M\ria Sa `nv\]at la carte greceasc\ [i româneasc\ se suia
`n amvon de le cetia dup\ cum se c\dea a [ti fie[tecare preot orânduiala bisericii
[i a botezului [i a spovedaniei”41.  

Mitropolitul Iacob Putneanul al Moldovei

~n zilele domnului moldovean Scarlat Ghica, `n anul 1757, se tip\re[te „cu
osteneala [i cheltuiala” Mitropolitului Iacob Putneanul (1750-1758) cartea nu-
mit\ Adunare de multe `nv\]\turi, tip\rit\ `n tipografia domneasc\. ~n prefa]\,
marele ierarh se adreseaz\ preo]imii s\ citeasc\ `nv\]\turile cuprinse `n ea:
administrarea Sfintelor Taine, iar celelalte `nv\]\turi „s\ se citeasc\ de-a pururea
prin sfintele biserici `ntru auzul tuturor”. Partea a doua este tâlcuirea celor zece
porunci. Se vede din aceast\ carte c\ sosise vremea pentru o nou\ paradigm\ a
mesajului Bisericii, mai accesibil credincio[ilor [i mai misionar. Strategia defensiv\
a Bisericii `n veacurile anterioare devine eferverscen]\ predicatorial\ [i cultural\. 

Mitropolitul Iacob va tip\ri mai multe c\r]i de slujb\ printre care Sinopsis adic\
adunarea a celor [apte laude ale sfintei Biserici, `n 1751. De asemenea apare [i
cartea Alfavita sufleteasc\, `n anul 1755.

Iacob Putneanul – dup\ paretisis-ul s\u – a  stat 18 ani la M\n\stirea Putna dez-
voltând o adev\rat\ [coal\ religioas\. Din aceast\ [coal\ a ie[it Vartolomei
M\z\reanu, egumen la M\n\stirea Putna din 1762, care a scris [i Panegiricul lui
{tefan cel Mare, al c\rui original este pierdut. De asemenea, acesta traduce, `n
1779, Cuvântul lui Ipolit, Cazania lui Atanasie la Anul Nou [i Cartea Voroavei.

O personalitate a vremii sale a fost [i Amfilohie de Hotin (1730-1800) cu
metania la M\n\stirea Secu [i hirotonit episcop de Hotin (1767-1770). ~l `ntâlnim
[i la Ia[i [i la Schitul Zagavia – Hârl\u. Scrie Gramatica teologhiceasc\, tip\rit\ la
Ia[i, `n anul 1795, dup\ un Catehism al Mitropolitului Platon Lev[in al Moscovei.

De asemenea, Mitropolitul Iacob Stamati (1792-1803) a insistat `n activitatea
sa pastoral\ pe activitatea predicatorial\. 

Mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei

Zorii de[tept\rii culturale a neamului românesc, care au r\s\rit `n sânul Bi-
sericii, au vestit o nou\ epoc\  de cultur\ a credin]ei `n Moldova prin Mitropolitul
Veniamin Costachi. Acesta s-a n\scut `n 1768, iar la 24 de ani era deja episcop de
Hu[i, iar la 35 de ani mitropolit al Moldovei. 

Personalitatea sa complex\ cuprinde [i o permanent\ lucrare misionar-cultural\,
mai ales prin tip\rituri de factur\ teologic\. ~n timp, cu osârdia [i cu cheltuiala sa,
se tip\resc Tâlcul lui Teofilact [i al celor 7 sfinte Taine, oper\ a Sfântului Teofilact,

41 D. Furtun\, Preo]imea româneasc\ `n secolul al XVIII-lea, V\lenii de Munte, 1915,
p. 18.
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Arhiepiscopul Bulgariei, ap\rut\ `n anul 1805, la Ia[i. Osârdia sa pentru cultur\
include [i o lucrare personal\ de traducere a marilor opere teologice ale vremii.
Astfel, la M\n\stirea Neam] se tip\resc Predici la Faptele Apostolilor (1811),
lucrare numit\ Chiriacodromion alc\tuit adic\ `n limba elineasc\ de Preasfin]ia
Sa arhiepiscopul Astrahanului kir Nikifor Teotoki, iar\ `n cea româneasc\ t\l-
m\cit\ de arhiepiscopul Veniamin al Moldovei spre folosul neamului românesc,
cuprinzând 123 de tâlcuiri exegetice. 

Râvna pe t\râm cultural a lui Veniamin a fost dublat\ de o acut\ con[tiin]\
practic\ a lucr\rii pastorale [i misionare `n rândul credincio[ilor. ~ntr-o epoc\ de
profunde muta]ii sociale, `n era revolu]iilor [i a reconfigur\rii politice a Europei,
`n zilele când iluminismul f\r\ Dumnezeu continua opera de secularizare a
Europei, neamul românesc se `nnoia prin credin]\, iar via]a lui Hristos `n sânul
Bisericii era norma fundamental\ a st\ruin]ei [i d\inuirii ca neam unitar, de[i
separat de interese imperiale vitrege. Pentru un mai puternic impact al lucr\rilor
teologice asupra tuturor credincio[ilor, Mitropolitul Varlaam a rânduit `n acest
sens ca tip\riturile „s\ se ceteasc\ prin Biserici `ntru auzul p\rin]ilor [i a altor
iubitori de Hristos cre[tini”42.  

Tot Veniamin Costachi va tip\ri la Ia[i Tâlcuirea celor patru Evanghelii dup\
Teofilact al Ohridei, `n 1805, [i Kiriakodromionul la Apostol al lui Nechifor
Teotokis (Neam], 1811), care con]ine tâlcuiri [i cazanii la pericopele duminicale
din Apostol, adic\ omilii exegetice [i tematice. Valoarea acestor omilii a fost
subliniat\ de mai mul]i teologi43. Dintre motivele tematice folosite de Nichifor
Theotokis, putem aminti credin]a, faptele bune, milostenia, postul, rug\ciunea etc.44. 

~n anul 1817 apare cartea Predici pentru monahi – Adunare a cuvintelor
celor pentru ascultare dela mul]i sfin]i [i dumnezeie[ti p\rin]i spre folosul celor
`ntru dânsa vor voi s\ se grijeasc\ de mântuirea lor, ap\rut\ la M\n\stirea Neam]
cu osârdia stare]ului ei de atunci, Arhimandritul Silvestru. Aceast\ carte con]ine
[i Via]a Sf. Paisie de la Neam]u, ceea ce dovede[te cinstirea imediat\ a marelui
stare] isihast de c\tre Biserica Moldovei.

A doua edi]ie a Chiriacodromion-ului de la 1801 a lui Nichifor Theotokis
apare la Buz\u, la 1839, iar la Ia[i `n 1840, la tipografia Sfintei Mitropolii45, edi]ie
rev\zut\ [i de Arhimandritul Gherman, directorul tipografiei de la Ia[i `n 1840. 

Prefa]a lui Veniamin la aceast\ carte este revelatoare: „[tiind c\ turma aceasta
cuvânt\toare dela Dumnezeu nou\ `ncredin]at\ este lipsit\ de un mijloc ca acesta
mai `ndemânatic... dup\ datoria cea p\storeasc\, ne-am sârguit a se mai da lu-
min\ prin tipar acest\ carte dumnezeiasc\”.

42 Ilie Gheorghi]\, Grija deosebit\ a Mitropolitului Veniamin Costachi pentru ridicarea
nivelului cultural al clerului. Considera]ii `n jurul unei scrisori inedite, `n M.M.S., nr. 9-12,
1971, pp. 645-659.

43 Diac. Drd. Marin Pan\, Lucr\ri omiletice `n Biserica Ortodox\ Român\ din secolul al
XIX-lea pân\ `n prezent, `n B.O.R., nr. 3-4, 1974, p. 402.

44 Anatolie Zarea, ~ncheieri la Cazaniile lui Nichifor Theotokis, `n „Studii Teologice”
XVIII, nr. 3-4, p. 218.

45 Diac. Drd. Marin Pan\, op. cit., p. 401.
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Tip\riturile lui Veniamin Costachi nu acoper\ doar domeniul omiletic, ci
cuprind [i florilegii de `nv\]\tur\ patristic\, de mare importan]\ pentru educarea
clerului [i credincio[ilor ortodoc[i. 

Avântul traducerilor patristice – specific de altfel fiec\rei epoci de `nnoire `n
Ortodoxie – se exprim\ prin tip\rirea la Neam], `n anul 1814, a c\r]ii Scara
preacuviosului p\rintelui nostru Igumenul sfintei M\n\stiri al Sinaiului.

~n 1818-1823, apare lucrarea Cuvintele [i `nv\]\turile Preacuviosului P\rin-
telui nostru Efrem Sirul, `n trei volume, `n timpul lui Scarlat Alexandru Calimah
Voievod, cu binecuvântarea lui Veniamin la tipografia Sfintei M\n\stiri Neam]46.
Opera con]ine o „`nainte cuvântare” scris\ de ieromonahul Iosif, iar „t\lm\citoriu” a
fost „dasc\lul [i schimonahul Isaac”. O alt\ lucrare patristic\ este Cuvântul Sfân-
tului „Grigorie de Nisis”, `nso]it de o cuvântare a lui Amfilohie de Iconium. Are
dou\ volume, tip\rit `ntre 1819-1823, tot la M\n\stirea Neam]. Cit\m din volu-
mul al doilea o chemare peniten]ial\: „Fericit lucru este a nu p\c\tui, dac\ `ns\
am p\c\tuit s\ plângem [i s\ ne rug\m ne`ncetat ziua [i noaptea”47. Metafora
oriental\ e `mbr\cat\ `n domolul [i duiosul grai românesc, c\lit prin vitregiile
vremii: „Rug\ciunea este p\zitoarea `ntregii `n]elepciuni, a mâniei pedepsire [i a
`ngâmf\rii `mpilare... ocârmuirea casei, t\ria ~mp\r\]iei, vorbire cu Dumnezeu.
Rug\ciunea a f\cut cas\ din chit pentru Iona”48.

Al]i c\rturari ai veacurilor XIX [i XX

Cultul celor adormi]i a cunoscut dintotdeauna o intensitate [i o r\spândire
semnificative la români, care din cauza vremurilor de suferin]\ au supravie]uit
prin credin]a `n `nviere [i `n via]\ ve[nic\. Semnificativ este exemplul fra]ilor Cincu,
care scriu o c\rticic\ de folos sufletesc: Cuvânt pentru pomenirea mor]ilor, tip\-
rit\ la Ia[i, `n anul 1858.  

Teoctist Scriban tip\re[te la 1856 Omiletica, la Ia[i. Arhimandritul Isaia Teo-
dorescu (Popa Duhu), despre care vom vorbi ulterior, este un alt celebru orator al
vremii. Cea mai celebr\ predic\ a sa este cea ]inut\ la 14 septembrie 1861 despre
Sfânta Cruce [i publicat\ `n 1861, la Ia[i. De asemenea, Arhimandritul Inocen]iu
Moisiu va publica predici `n revista „Preotul”, care a ap\rut `n anii 1861 [i 1862,
la Ia[i. Inocen]iu, ajungând arhimandrit, public\ `n 1872, la Hu[i, un volum de
predici, Predicator sau carte de predici pentru toate duminicile [i s\rb\torile
anuale49. 

Un alt c\lug\r [i ierarh iubitor de cultur\ care a activat [i `n Moldova este
Neofit Scriban. N\scut la Burdujeni `n 1808, la 19 ani se face rasofor la M\-
n\stirea Gorovei, iar `n 1833 vine la Ia[i la {coala de `nv\]\tur\ româneasc\ [i
intr\ ca paroh la Biserica „Sf. Trei Ierarhi”. ~n 1836 roste[te `n Catedrala

46 Ibidem, pp. 402-403.
47 I.P.R., p. 39.
48 Gabriel Cocora, Mitropolitul Veniamin Costachi, traduc\tor [i diortositor de c\r]i

biserice[ti, `n B.O.R., nr. 5-6, 1981, pp. 663-668.
49 Diac. Drd. Marin Pan\, op. cit., p. 406.
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Moldovei un Cuvânt panegiric la Na[terea Domnului, iar `n 1837 o serie de cu-
vânt\ri. ~n 1838 este numit predicator al Mitropoliei, succesor al lui Sofronie
B\rbosul. ~n anul 1838 tip\re[te opera sa Catihis sau `nv\]\turi de c\petenie ale
Bisericii R\s\ritene. Dup\ un exil la Neam], datorit\ zvonurilor c\ „nu prea
poste[te [i c\ cânt\ la vioar\”, `n 1844 termin\ traducerea Pidalionului. ~ntre anii
1848-1862 este numit profesor la Seminarul „Veniamin Costachi”, unde pred\
Retorica [i Filosofia. ~n 1861 este hirotonit arhiereu, iar `n 1862 episcop-vicar de
Arge[50. ~n domeniul omiletic, lucrarea sa de c\petenie este Cuvinte biserice[ti
compuse [i rostite la deosebite ocazii, compus\ din 28 de cuvânt\ri, tip\rit\ `n
1868. Predica sa la Rusalii este un exemplu de elocven]\ cre[tin\: „S\ fim cre[tini
buni, c\ci Duhul lui Dumnezeu Se purta preste ape `n timpul facerii lumii [i prin
urmare [i azi plute[te peste adâncul cel f\r\ de fund al firei noastre”51. 

Adev\ratul continuator al lui Veniamin Costachi a fost Mitropolitul Iosif
Naniescu52. ~l `ntâlnim `nc\ de timpuriu, `n 1846, când Ierodiaconul Iosif a rostit
o cuvântare la 40 de zile de la trecerea la Domnul a Episcopului Chesarie al
Buz\ului, ctitorul seminarului din Buz\u. Cea mai cunoscut\ predic\ a sa r\mâne
cea rostit\ `n 1887 la Ia[i cu prilejul sfin]irii Catedralei din Ia[i [i multe altele, `n
perioada 1846-189253. 

Mitropolitul Moldovei, Sofronie Miclescu va binecuvânta apari]ia la Ia[i, `n
anul 1859, a manualului de omiletic\ Principii de retoric\ [i elocven]a amvo-
nului [i a c\r]ii Modele de elocven]\ bisericeasc\, semnate de Episcopul Dionisie
Romano al Buz\ului.   

Episcopul Hu[ilor, Silvestru B\l\nescu, public\ `n 1876 studiul Necesitatea
predicei, publicat `n B.O.R. `n anul 187654. De asemenea, c\rturarul Constantin
Erbiceanu public\ studiul Predica `n Biseric\55. Era deja vremea studiilor teo-
logice sistematice asupra necesit\]ii predicii [i a diferitelor moduri de discurs
omiletic [i pastoral.

Unul dintre marii c\rturari ai Bisericii române[ti a fost Melchisedec {tef\-
nescu (1823-1892), profesor al Seminarului de la Socola (1843-1856) [i episcop
al Romanului (1879-1892). Acesta scrie biografii, studii istorice, traduceri,
florilegii etc. El traduce, `n 1883, {asezeci [i patru Cuvinte sau Predice ale Sf.
Ioan Hrisostom. A scris [i numeroase omilii la S\rb\tori, r\mase `n manuscris. Cea
mai important\ lucrare a sa pe t\râm omiletic este manualul Teologie Pastoral\,
Ia[i, 1862, care cuprinde [i un mic tratat omiletic. 

Teodor Ghiga, licen]iat `n teologie al Academiei din Kiev, profesor al Li-
ceului Panu din Hu[i, a publicat o Carte de predici `n 1896, volumul cuprinz=nd
46 de predici la principalele s\rb\tori cre[tine.

50 Cf. C. Erbiceanu, Via]a [i activitatea Preasfin]itului Neofit Scriban, Bucure[ti, 1883,
pp. 5, 8, 17 [.u.

51 Cuvinte biserice[ti compuse [i rostite la deosebite ocazii, 1868, Bucure[ti, p. 89. 
52 I.P.R., p. 168.
53 Diac. Drd. Marin Pan\, op. cit., p. 404.
54 I.P.R., p. 547.
55 ~n revista B.O.R., 1888, p. 602.
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Vasile Mitrofanovici, mare profesor al Facult\]ii de Teologie de la Cern\u]i
va publica tratatul s\u Omiletica Bisericii dreptcredincioase r\s\ritene (1875).
Acest tratat cuprinde 771 de pagini [i analizeaz\ pe larg toate temele de interes
omiletic (printre capitolele c\r]ii putem men]iona Despre materia cuvânt\rii,
Izvoare generale pentru desf\[urarea predicii, Calit\]ile predicatorului etc.). Tot
`n 1875 se public\ la Ia[i Retoria lui Dimitrie Gusti.   

Unul dintre profesorii de omiletic\ importan]i ai Moldovei la cump\na dintre
secolele XIX [i XX este George Aram\, profesor de seminar la Hu[i [i la Se-
minarul „Veniamin” (1887-1915). Acesta scrie Curs de Omiletic\, publicat la
Bucure[ti `n anul 1903, [i Elemente de Omiletic\ Special\ sau pov\]uiri [i `ndru-
m\ri speciale de cuvânt\ri biserice[ti precedate de no]iuni despre istoria eloc-
ven]ei biserice[ti, tip\rit\ tot la Bucure[ti, `n 1930. 

Dar nu numai profesorii de seminar teologic vor scrie predici de renume `n
istoria Bisericii, ci [i preo]ii de parohie. Astfel, Preotul Teodor Panaitescu tip\-
re[te la Tecuci, `n 1908, o carte de Predici populare, iar economul Ioan Grigoriu
a tip\rit, `n 1909, 21 de cuvânt\ri sub titlul Via]a cre[tin\, ap\rut\ la Vaslui. Preotul
iconom Ioan Tincoca, protoiereu al jude]ului Ia[i, a publicat `n 1911 o carte,
Predicatorul, con]inând 40 de predici pentru duminici. Ioan Beldie, 1887-1954,
profesor de teologie exegetic\ [i sistematic\ la Seminarul „Sf. Andrei” din Gala]i
scrie Cuvânt\ri catehetice, publicate la Craiova, `n anul 1914, [i Predici populare,
Pe marginea Evangheliei etc.

 Preotul Dimitrie Furtun\, directorul liceului din Dorohoi, public\ `n 1918 o
bro[ur\, Pentru ridicarea cultural\ a unei Biserici – 9 cuvânt\ri de educa]ie
cre[tin\. Preotul Nicolae Hodoroab\ din Ib\ne[ti (jud. Dorohoi) public\ lucrarea
Cuvinte c\tre osta[i – 1921, con]inând 30 de cuvânt\ri moralizatoare [i de `nsu-
fle]ire a eroilor care au murit pentru idealul unit\]ii [i libert\]ii de neam. Tot sub
semn\tura lui va ap\rea [i cartea de predici Din fa]a altarului, Ia[i, 1925. 

~nsu[i Mitropolitul Pimen al Moldovei scrie o carte, Jur\mântul [i cuvinte
ost\[e[ti, `n 1914, publicat\ la Bucure[ti `n acela[i an, pentru `nsufle]irea eroilor
patriei.

Atanasiu Teodosie, episcop de Roman `ntre 1912-1923, a tradus Omiliile Sf.
Ioan Gur\ de Aur la Epistolele pauline, `n 9 volume, la Ia[i [i Bucure[ti `ntre anii
1901-192356. Nectarie Cotlarciuc, Mitropolit al Bucovinei, `ntre 1924-1935,
scrie lucrarea de omiletic\ Treptele formale psihologice `n predic\, tip\rit\ la
Cern\u]i, `n anul 1923, [i Chestiuni omiletice, publicat\ `n revista „Candela” `n
anii 1923 [i 1924. Un alt ierarh predicator de seam\ a fost Episcopul Nicodim
care scrie Dumnezeu [i dreptatea Lui, tip\rit\ la Neam] `n 1930, [i Semin]e
evanghelice pentru ogorul Domnului, lucrare de predici `n 12 volume, Neam],
1932-1936, Mâna lui Dumnezeu `n lumea v\zut\, Neam], 1931, [i C\l\uza cre[-
tinului `n Biseric\, Neam], 1936, lucrare care s-a bucurat de o cert\ notorietate
printre preo]ii moldoveni. 

Preotul Ilarion Mircea public\, `n 1921, lucrarea Cuvânt\ri biserice[ti, ap\-
rut\ la Roman.

56  Diac. Drd. Marin Pan\, op. cit., p. 406.
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Nicolae Dono[, 1885-1960, profesor la Seminarul „Veniamin” din Ia[i `ntre
1930 [i 1941, scrie Modele de cuvânt\ri biserice[ti, ap\rut\ la Hu[i `n 1927, [i
Tâlcuirea „Rug\ciunii domne[ti”, Hu[i, 1928. Preotul Teodor L\zescu scrie cartea
Izvoare pentru predicile [i omiliile din Duminici [i s\rb\tori, ap\rut\ la Roman,
`n 1936. Preotul Olivian Soroceanu scrie Predici festive, lucrare ap\rut\ la Su-
ceava, `n 1939.

Mitropolitul Visarion Puiu (1879-1964), Mitropolit al Bucovinei (1935-1940)
[i Mitropolit al Transnistriei (1942-1943), a fost unul dintre c\rturarii de seam\ ai
perioadei interbelice. Nevoit s\ se refugieze `n Occident datorit\ prigoanei so-
vietice staliniste, condamnat la moarte la 21 februarie 1946, de Tribunalul
Poporului din Bucure[ti, `ntunecata instan]\ stalinist\ de reprimare a oric\rei
rezisten]e culturale ori na]ionale, Mitropolitul Visarion a condus o eparhie româ-
neasc\ din exil având drept catedral\ o biserica româneasc\ din Paris. ~nainte de
exil, scrie Câteva cuvânt\ri biserice[ti (Bucure[ti, 1904), Predici pentru ora[e
(Chi[in\u, 1920), Glas `n pustie (Chi[in\u, 1931 [i 1935)57.

Preotul {tefan Slevoac\ (1912-1998) este f\r\ `ndoial\ unul dintre marii
predicatori români ai secolului al XX-lea, c\r]ile sale de predici constituind o
prezen]\ constant\ [i st\ruitoare `n biblioteca preo]ilor. Predicator al Catedralei
mitropolitane din Cern\u]i, asistent al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din acela[i
ora[, mutat\ apoi la Suceava (1938-1948), preot `n jud. Suceava, apoi `n A-
merica, scrie: Popasuri duhovnice[ti, Predici la toate duminicile de peste an,
ap\rut\ la Râmnicu Vâlcea `n 1945, 322 pagini, Predici pentru toate duminicile
[i s\rb\torile anului bisericesc, Bucure[ti, 1979, F\clii pentru dreapta credin]\,
Predici, Buz\u, 1985, Din tezaurul Ortodoxiei, Cateheze, Buz\u, 1990, Raze din
lumina lui Hristos, Buz\u, 1996. Alte numeroase predici i-au fost publicate `n
periodice biserice[ti: „Candela”, „Mitropolia Moldovei [i Sucevei” etc.

Cel mai important predicator al Bisericii din Moldova `n veacul al XX-lea
este P\rintele Arhimandrit Ilie Cleopa de la M\n\stirea Sih\stria (1912-1998).
Scrierile sale, Predici la Praznice `mp\r\te[ti [i la sfin]ii de peste an, Ed.
Episcopiei Romanului, 1986, Predici la Duminicile de peste an, Ed. Episcopiei
Romanului, 1990, dar mai ales Urcu[ spre ~nviere, M\n\stirea Neam], 1992, sunt
de nelipsit `n lucrarea misionar\ a preo]ilor de azi. Predicile sale sunt de mare
actualitate tocmai pentru c\ nu z\bove[te prea mult la aspectele trec\toare ale
societ\]ii, ci p\trunde adânc `n teologia plin\ de semnifica]ii mistice [i pedago-
gice a Sfin]ilor P\rin]i. Opera sa este un adev\rat compendiu patristic, mai ales c\
`nv\]\turile marilor p\rin]i ai Ortodoxiei sunt articulate coerent, `ntr-un corpus
omiletic al c\rui p\r]i sunt complementare [i cuprind toate conota]iile textului
sacru: biblice, liturgice, istorice, mistice, `ntr-o sintez\ unic\.

De asemenea, Prea Fericitul P\rinte Teoctist Ar\pa[u, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a publicat lucrarea de predici [i alocu]iuni `n mai multe vo-
lume: Pe treptele slujirii cre[tine, vol. I-X, 1980-2001, volumul I fiind reeditat `n
1992 sub titlul Slujind altarului str\bun. P\rintele de pioas\ memorie Constantin

57 Gheorghe Com[a, Istoria predicii la români, Bucure[ti, 1921, pp. 98-100.
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Galeriu, profesor de Catehetic\ [i Omiletic\ la Facultatea de Teologie Ortodox\
din Bucure[ti (1973-2002), este moldovean din R\c\t\u-Horge[ti, jud. Bac\u,
`ns\ toat\ lucrarea sa omiletic\ s-a desf\[urat la Ploie[ti [i Bucure[ti.

Periodice biserice[ti cu con]inut omiletic

Avântul culturii române[ti din secolul al XIX-lea va include [i o puternic\
activitate jurnalistic\, publica]iile biserice[ti devenind din ce `n ce mai populare
[i mai prezente `n via]a credincio[ilor. Este epoca ziarului, adic\ al culturii ver-
satile [i accesibile, `n care credin]a st\mo[easc\ se `mplete[te cu actualitatea
idealurilor neamului românesc.

~n 1829, cu sprijinul Mitropolitului Veniamin Costachi al Moldovei, apare `n
Ia[i cea dintâi gazet\ din Moldova – „Albina româneasc\”, `n care ap\reau periodic
predici [i traduceri de texte cu con]inut religios. De asemenea, revista „Pro-
p\[irea” con]inea [i texte religioase. Economul Amfilohie Ionescu public\ `n
„Monitoriul Oficial” „cuvânt\ri c\tr\ trup\” (1863-1865), adic\ predici morali-
zatoare cu un con]inut religios [i patriotic. 

La 15 aprilie 1861, apare la Ia[i revista „Preotul” având doi redactori: ieromo-
nahul Climente Nicolau [i ierodiaconul Inochentie. Având drept scop principal
„prezentarea `nv\]\turii Bisericii Ortodoxe `n tot ceea ce prive[te dogma [i
morala cre[tin\”58. Redactorii acestei publica]ii erau con[tien]i de pionieratul
unei atari `ntreprinderi, dar [i de voca]ia nobil\ a jurnalisticii biserice[ti [i de
importan]a predicii `n Bisericile ortodoxe: „Noi n\d\jduim [i credem cu ne`n-
doire c\ `ntreprinderea noastr\ va fi, oarecum, `nceputul unei `ntinse [i zeloase
jurnalistici biserice[ti, care, cu noi [i dup\ noi, va lucra la `nvierea ob[teasc\ a
credin]ei [i a sim]ului religios, la ridicarea [i la `n\l]area clerului la treapta de
unde el, dup\ menirea sa, trebuie s\ fie lumin\ `n cuvântul sau la `nflorirea [i
`nt\rirea `mp\r\]iei lui Hristos `ntre noi, cum [i a Bisericii [i a na]iei noastre
române”. Aceste cuvinte cu valoare de testament `[i v\desc actualitatea `n lumina
istoriei. 

Arhimandritul Isaia Teodorescu (1812-1877), zis Popa Duhu, imortalizat de
marele povestitor Ion Creang\, a fost [i profesor de Omiletic\ la Seminarul de la
Socola, `ntre anii 1840-1846. El este cel care a `ntemeiat, `mpreun\ cu iconomul
Constantin {tiubei, foaia bisericeasc\ „Predicatorul moralului evanghelic sau al
umanit\]iei” (1864-1865)59, foaie bis\pt\mânal\, a c\rei colec]ie se p\streaz\ la
Biblioteca Central\ Universitar\ „Mihai Eminescu” din Ia[i. ~n aceast\ publi-
ca]ie, Popa Duhu a publicat multe predici, iar altele `n foaia „Preotul” din Ia[i. La
deschiderea anului [colar la Seminarul teologic de la Socola, `n ziua de 21
septembrie 1864, Isaia Teodorescu afirm\: „Se cere deci tuturor clericilor ca s\
se predice poporului luminile ce au c\p\tat fiecare `n [coal\, s\ fac\ s\ r\sune

58 Revista „Preotul”, nr. 1, 1861, p. 2.
59 Ghe. Burc\, Publica]ii periodice religioase din secolul al XIX-lea `n Moldova, `n

M.M.S., nr. 7-8, 1976, p. 512.
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sfintele amvoane care tac mute [i a[teapt\, s\ predice cu o suferin]\, cu o ne-
voin]\ [i r\bdare neexplicabil\, cu modestie, cu indulgen]\ [i iertare evan-
ghelic\”60. Acest text a fost publicat `n primul num\r al foaiei „Predicatorul”. 

Printre predicatorii iscusi]i ai acelui timp men]ion\m [i pe arhimandri]ii
Sofronie Barbovschi [i Isaia Giu[c\61. Valoarea educativ\ [i dinamismul misionar
al predicilor publicate `n foaia „Predicatorul” se pot vedea [i din faptul c\ unele
omilii rostite de seminari[ti `n timpul cursurilor de Omiletic\ de la [coal\ erau
publicate `n ziar. Se tratau o multitudine de teme teologice, exegetice, misionare
[i patriotice62.

La 1 octombrie 1868 apare, tot la Ia[i, „Foaie oficial\ bisericeasc\ a Sfintei
Mitropolii a Moldovei”, iar `n 1882 apare ziarul eclesiastic literar „De[teptarea”,
cu apari]ie bilunar\.

~n  ziua de 1 iulie 1882, apare la Cern\u]i jurnalul bisericesc literar „Candela”,
sub conducerea redactorului Vasile Mitrofanovici. Acest jurnal s-a dovedit a fi
cel mai longeviv periodic bisericesc al veacului al XIX-lea, num\rând 33 de ani
de apari]ie ne`ntrerupt\. „Candela” va fi unul dintre periodicele de o cert\ im-
portan]\ omiletic\, con]inând numeroase predici, mai ales ocazionale. ~n aceast\
revist\ `[i vor aduce contribu]ia nume mari ale teologiei române[ti precum: V. Mitro-
fanovici, T. Tarnavschi [i E. Voiutski, profesori la Facultatea de Teologie din
Cern\u]i. Ultimii doi public\ la Cern\u]i 5 tomuri de predici, `n anii 1896, 1898,
1900. La 25 martie 1883, apare „Revista Teologic\”, iar la Gala]i se `nfiin]eaz\,
`n 1889, revista „Biserica [i {coala”. 

Din 1 septembrie 1898, se tip\re[te la Ia[i [i apoi la Bucure[ti de dou\ ori pe
lun\ – timp de 44 de ani – revista bisericeasc\ [i didactic\ „Viitorul”. 

~n secolul al XX-lea, cele mai importante periodice cu un con]inut omiletic
au fost cele trei reviste centrale biserice[ti: „Ortodoxia”, „Studii Teologice” [i
„Biserica Ortodox\ Român\”, precum [i cele cinci reviste mitropolitane: „Mitro-
polia Moldovei [i Sucevei”, „Glasul Bisericii”, „Mitropolia Ardealului”, „Mitro-
polia Olteniei” [i „Mitropolia Banatului”. O c\l\uz\ de mare importan]\ pentru
aflarea [i utilizarea predicilor toate aceste opt reviste de cultur\ teologic\ a fost
creat\ de Pr. Prof. Ioan N. Floca, care public\ „un indice bibliografic [i tematic al
bogatului material cuprins `n mii de pagini de revist\”. Acest indice cuprinde
toate predicile publicate `ntre anii 1949 [i 1964. Materialul este sintetizat astfel:
Predici la Praznicele de peste an, Predici la S\rb\toarea Pa[tilor, Predici la
Duminicile de peste an, Predici tematice (`n ordine alfabetic\)63.

De asemenea, Pr. Armand Munteanu va publica un indice tematic numit
C\l\uz\ omiletic\, `n „Glasul Bisericii”, nr. 5-6, 1968. 

*
To]i ace[ti predicatori [i-au adus contribu]ia lor la propov\duirea Evangheliei

lui Hristos, `mplinind prin via]a lor porunca Mântuitorului: „Mergând `nv\]a]i

60  „Predicatorul moralului evanghelic sau al umanit\]iei”, nr. 1, 1864, p. 4.
61 Ghe. Burc\, op. cit., p. 512. 
62 Ibidem, pp. 516-518.
63 A se vedea „Mitropolia Ardealului”, nr. 11-12, 1966. 
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toate neamurile, botezându-i pe ei `n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului
Duh, `nv\]ându-i pe ei s\ p\zeasc\ toate câte v-am poruncit vou\. {i iat\, Eu sunt
cu voi `n toate zilele pân\ la sfâr[itul veacului” (Matei 28, 19-20). Predica
Bisericii aduce, pe lâng\ cunoa[terea poruncilor lui Dumnezeu, acel suflu nou [i
`nnoitor al vie]ii `n Hristos, iar prezen]a [i eficacitatea ei nu sunt numai de
moment, ci se odihne[te `n comuniunea ve[nic\ a lui Dumnezeu cu oamenii, iar
consecin]ele ei luminoase ajung pân\ la Judecata final\ a lui Dumnezeu. 
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Preaching of the Gospel
- The contribution of the Church of Moldavia - 

The study „The contribution of the Church of Moldavia in the preaching of the

Gospel” is a homiletic-historical research written by Drd. Ioan Valentin Istrati that

presents the major contribution of the Church of Moldavia during the centuries in the

mission of preaching the Word to the people. The introduction speaks about the

christological principles of the word in the Church. In the ecclesial context, every word

is founded on the Word of God, Our Saviour Jesus Christ. So, the utterance in the

Church means participation at the extension of Christ in the hearts of believers. After

such a preliminary work, the unique character of the Romanian Christendom is

affirmed, with its synthesis between Roman language and Eastern understanding of

faith. The next chapters speak about the work of preaching in the medieval centuries,

after the beginning of the Metropolitanate of Moldavia. The great personalities of

Metropolitan Varlaam (who wrote a „Romanian Book of Teaching”  - a set of sermons

for the entire liturgical Year), Metropolitan Dosoftei (who translated from Greek the

Divine Liturgy and the Psalter), Metropolitan Iacov of Putna, Metropolitan Veniamin

Costachi etc. are presented. Also the necessity of a proper preparation for the future

priests is emphasized with all the work of clergy and lay people in the understanding

and transmission of the right faith (the etymological meaning of Orthodoxy). The next

chapter presents the Church periodicals with a homiletic content, analysing the

importance of preaching in the life of the Church as a way to live the life of Christ.


