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I. Actualitatea [i folosul înv\]\turilor 
Sfin]ilor P\rin]i

Prin scrierile lor, Sfinţii Părinţi au răspuns nevoilor
Bisericii din timpul în care au trăit, dar ele servesc şi
ca sursă de inspiraţie pentru cuvintele şi faptele creş-
tinilor de astăzi, dornici să găsească în ele o influenţă
binefăcătoare. 

Autoritatea Sfinţilor Părinţi în sânul Bisericii nu se
poate rezuma la importanţa literar-istorică a scrierilor
patristice, ci se referă mai ales la învăţătura lor biseri-
cească, bazată pe Sfânta Scriptură și pe Sfânta Tradiţie,
izvoare ale credinţei1. Părinţii Bisericii „au ştiut să pună
unele din problemele fundamentale ale teologiei în ter-
meni care durează şi astăzi”2. Printr-o citire atentă şi sme-
rită a operelor Sfinţilor Părinţi, omul contemporan poate
afla soluţii la problemele şi nedumeririle proprii, căci
sfinţii sunt modele de trăire creştină, înţelepciune şi
simplitate, iar cunoştinţele lor teologice şi adevărurile

1  Berthold Altaner, Précis de Patrologie, adaptation française par
H. Chirat, Paris, 1961, p. 35.

2  M. Pellegrino, Il cristianesimo del II secolo di fronte alla cultura
classica, Torino, 1954, p. 86. 
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propovăduite de ei au fost unanim acceptate şi admirate
de întreaga Biserică. Aşadar, Sfinţii Părinţi sunt extrem
de „contemporani” prin faptul că se adresează direct
creştinilor din zilele noastre şi oferă răspunsuri la între-
bările esenţiale ale omenirii. Prin scrierile lor, ei pun
în mişcare viaţa sufletească a credincioşilor din toate
timpurile şi îi determină la fapte concrete, folositoare
mântuirii. 

Astăzi, încercăm să culegem învăţăminte şi să tragem
foloase din scrierile de odinioară ale Sfinţilor Părinţi,
păstrând întreg respectul pentru prezentul cu care ne
identificăm. Măreţia lor de neîntrecut stă tocmai în fe-
lul în care au ştiut să comunice creştinilor din epoca lor
adevărurile Evangheliei şi ale vieţii creştine. La drept
vorbind, viaţa şi opera Părinţilor Bisericii nu face altceva
decât să ne ofere învățături, imbolduri şi sugestii pentru
lucrarea noastră creştină actuală. La rândul lor, cei vechi
au fost în perfectă armonie cu contemporanii lor, în fo-
losul cărora au acţionat. Ei au reuşit să găsească în doc-
trina creştină răspunsul cel mai sigur pentru lămurirea
şi orientarea contemporanilor lor, răspunzând în duh
ortodox la întrebările dominante ale vremii lor. Tocmai
însă pentru că au fost atât de ancoraţi în veac, exercită
şi azi o profundă şi durabilă influenţă3. Aceşti strălu-
citori luceferi ai ştiinţei şi învăţăturii, vrednici de o ne-
ştearsă amintire, deşi s-au săvârşit din viaţă, trăiesc şi

3  Gustave Bardy, Lectures spirituelles dans les écrits des Pères, în
„La vie spirituelle”, t. XLVII, nr. 200, 1936, pp. 199-200. 
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acum prin autoritatea şi credinţa lor şi, chiar dacă nu
mai sunt trupeşte în biserică, glasul şi învăţătura lor sunt
la fel de puternice ca înainte4. Adevărurile propovăduite
de aceşti corifei ai teologiei creştine şi cuvintele lor inspi-
rate nu au fost îngropate de uitare şi nu s-au diminuat
în secolele de când au fost rostite. Literatura patristică
este atemporală şi nu devine desuetă sau vetustă. Ea este
mereu actuală, căci, ca orice capodoperă, ea „scapă de
sub acţiunea Timpului. E un corp bine închegat. E un
moment cristalizat, deşi trecător. E scoasă din flux”5. 

Învăţăturile patristice constituie adevărate focare de
lumină ce răspândesc puternice raze călăuzitoare pen-
tru stadiul actual şi de perspectivă al teologiei. Ele nu
trebuie înţelese şi primite ca aparţinând unor vremuri
trecute, căci nu trebuie să ne întoarcem la trecut şi să
trăim cufundaţi în el; nu ne gândim să ne întoarcem la
epoca patristică şi să o luăm de model, ci înseamnă însă
a lua din literatura patristică „duhul de totdeauna al Or-
todoxiei şi a-l păstra cu sfinţenie, ca îndreptar al credin-
ţei şi al vieţii ei, ca remediu al suferinţelor ei, ca împlinire
a lipsurilor ei, ca garanţie a existenţei ei”6, căci „ţinta

4  Sf. Ioan Casian, Despre Întruparea Domnului, Cartea a VI-a,
XXVIII, traducere de Prof. David Popescu, în col. Părinți și Scrii-
tori Bisericești (PSB), vol. 57, Editura Institutului Biblic și de Misiu-
ne al Bisericii Ortodoxe Române (IBMBOR), Bucureşti, 1990, p. 879. 

5  Nicolae Steinhardt în Monahul de la Rohia răspunde la 365 de în-
trebări incomode adresate de Zaharia Sângeorzan, Editura Revistei Li-
teratorul, Bucureşti, 1992, p. 54.

6  Prof. dr. Teodor M. Popescu, Biserica şi cultura, Editura IBMBOR,
Bucureşti, 1996, pp. 211-212. 
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noastră este înainte, nu înapoi. Şi dacă totuşi stejarul îşi
adânceşte rădăcinile în pământ, nu o face fiindcă voieşte
să crească de-a-ndoaselea în sânul pământului, ci pen-
tru că din pământ el trage puteri spre a se ridica către cer
şi pentru a întrece toate ierburile şi toate buruienile care
numai de la suprafaţă îşi sorb puterile pentru viaţa lor”7.
Aşadar, avem misiunea nu numai de a studia şi de a pu-
ne în lumină lucrările Părinţilor, ci trebuie să le şi in-
terpretăm „în lumina experienţei noastre de astăzi, ba
mai mult, să interpretăm experienţa noastră contem-
porană în lumina învăţăturii Părinţilor”8. Din punct
de vedere teologic creştin, a trăi în actualitate înseamnă
a cunoaşte problemele religioase ale vremii noastre, a da
răspuns năzuinţei după mântuire a oamenilor credincioşi,
în lumina Evangheliei Mântuitorului şi a scrierilor Sfin-
ţilor Părinţi.

Marii îndrăgostiţi de Hristos

În ceea ce-i priveşte, sfinţii au murit plăcerilor, în-
frânându-şi poftele prin cumpătare şi căutând să trăiască
după poruncile dumnezeieşti. Au evitat orice spectacol
ruşinos şi orice vorbă urâtă, ca inima să le rămână curată.

7  Tadeu Zielinski, Lumea antică şi noi, traducere Anghel Mari-
nescu, Bucureşti, 1923, pp. 99-100. 

8  Părintele Mitropolit Nicolae, Farmecul scrierilor patristice, Edi-
tura Anastasia, București, 2002, p. 18.
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Având o asemenea concepţie, nu le-a fost teamă să moară
pentru Dumnezeu, convinşi că, ceea ce sunt, prin Dum-
nezeu sunt, de aceea, au răbdat toate pentru a nu muri
rău9. Nu s-au temut de moarte, fiindcă numai „cei ne-
săbuiţi se tem de moarte ca şi cum ar fi suma tuturor
relelor, dar cei înţelepţi o doresc ca pe o odihnă după tru-
dă şi ca pe un sfârşit [al] relelor”10. Nimic n-a fost mai de
cinste pentru ei decât viaţa veşnică, care e nemurirea
sufletului ce a trăit frumos în această viaţă pământească11.
Inima Părinţilor ardea de dorul ca adevărul revelat şi
numai acest adevăr să stăpânească inimile tuturor. Pă-
rinţii sfinţi, dascăli desăvârşiţi, au văzut în propovăduirea
Evangheliei lui Hristos o acţiune de primă însemnătate,
de aceea a constituit chiar principala lor misiune. Toţi au
fost cuceriţi de măreţia şi de însemnătatea misiunii în-
văţătoreşti în Biserică. Dorinţa fierbinte a acestor ade-
văraţi doctori ai ştiinţei creştine era de a-i vedea pe creş-
tini că întrupează în faptă cuvintele şi îndrumările lor,
rodind practic în ogorul sufletului şi împodobindu-l pe
acesta cu virtuţi alese, căci altfel, „care este folosul cre-
dinţei dacă viaţa nu este curată?”12. Având pavăza drep-
tei credinţe şi atingând prin virtuţi şi rugăciune culmile

9  R. Knopf, G. Krüger, Ausgewählte Martyreakten, no. 3, 26-27,
3-e Aufl., Tübingen, 1929, p. 33. 

10  Sf. Ambrozie, De bono mortis, 47, J.P. Migne, „Patrologia La-
tina” (PL) XXXII-XXXIII, col. 306. 

11  R. Knopf, G. Krüger, op. cit., p. 35. 
12  Sf. Ioan Gură de Aur, Adversus oppugnatores eorum qui ad mo-

nasticam vitam inducunt, 1, 6, J.P. Migne, „Patrologia Graeca” (PG)
XLVII, col. 327. 
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unirii dumnezeieşti, rămânând nebiruiţi de viciu nici în
timpul odihnei trupeşti, Sfinţii Părinţi au plămădit su-
fletul creştinilor cu florile cele alese ale virtuţilor. Erau
oameni de care te foloseai numai dacă le vedeai mişcă-
rile, chiar dacă nu aşteptai niciun răspuns. 

Aşadar, instructiv şi binefăcător pentru noi toţi este
să ne inspirăm şi să sorbim învăţătura ortodoxă de la
izvoarele literaturii patristice, căci Sfinţii Părinţi au trăit
în condiţii asemănătoare cu ale noastre şi totuşi s-au
străduit să păstreze neschimbată învăţătura dreptei cre-
dinţe, care va dăinui până la sfârşitul lumii.  

Literatura patristică este un obelisc al frumuseţii, căci
se caracterizează şi se prezintă ca sublimă frumuseţe, pe
care o imprimă în sufletele tuturor celor ce o îndrăgesc
şi le conduce pe acestea spre frumuseţea inefabilă a Dum-
nezeirii. Această frumuseţe „atrage ca o vrajă, inundă şi
fericeşte inima omului. A oricărui om care, iubind cu
adevărat, se poate lăsa cuprins de zâmbetul frumuseţii.
O frumuseţe permanentă care nu se ofileşte şi nu îmbă-
trâneşte. Omul capabil să ofere şi să primească o aseme-
nea iubire şi frumuseţe este chipul lui Dumnezeu, care
a turnat în inima lui această putere uriaşă”13.

13  Pr. prof. Ioan G. Coman, Frumuseţile iubirii de oameni în spiri-
tualitatea patristică, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1988,
p. 5. 
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