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A

bstract: The basis of the economic implications in the Sacred Tradition of
the Ortodox Church consist in the socio-economic realities that confronted
the Church from the very beginning, besides the endeavours made by the
Holy Fathers to give responses, both subjective (through written works, rules,
etc.) and objective (Synod’s decisious, liturgical collections, etc.) to material
developments.
Economics in the Church’s Tradition is a miraculous one, dependent on Divinity,
which achieves maximum effectiveness by filtering the economic deeds of any
kind in following and fulfilling the rules of Christian Ethic.

Keywords: tradition, church, economics, morality.
JEL Classifications: I0, I2, N0, P0, A1, N4, Z12.

INTRODUCERE
Al doilea izvor al Revelaţiei dumnezeieşti - Sfânta Tradiţie -, ca depozit al
învăţăturilor păstrate şi transmise la început prin viu grai, precum şi a
consemnărilor ulterioare făcute în scris, evocă, asemenea Sfintei Scripturi,
numeroase probleme şi idei de nuanţă economică. Datorită faptului că unele
părţi din Tradiţie au fost dezvoltate, scrise şi transmise, pe măsură ce
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creştinismul se răspândea în lumea romană, a fost inevitabil ca problemele şi
frământările economice din acea lume să nu-şi găsească locul şi aici.
Interferenţa ideilor filosofice cu cele de natură religios-scripturistice, condiţia
socială a diferiteler comunităţi din care provin părinţii epocii patristice sau peste
care păstoresc ca ierarhi (parte integrantă a Tradiţiei), persecuţiile asupra
creştinilor, ereziile care au frământat Biserica, precum şi alte aspecte au făcut
inevitabilă, pe lângă multele probleme rămase ca parte integrantă a Tradiţiei, şi
abordarea părţii materiale a vieţii, oferindu-ni-se astfel ideile gândirii economice
legate de Tradiţie.
Din Tradiţia apostolică s-a dezvoltat tradiţia bisericească, pastorală, liturgică,
disciplinară1 etc, care într-un fel sau altul a concentrat şi activitate economică:
Tradiţia Pastorală evocă în scrierile ei nuanţe cu caracter social-economic,
abordate de părinţii Bisericii ca răspunsuri şi îndemnuri la balanţele sau
discrepanţele dintre aristocraţi şi pătura socială de jos a comunităţilor creştine. În
Tradiţia liturgică găsim consemnate imnele, rugăciunile şi ritualurile folosite încă
dintru început de către comunităţile Bisericilor locale, uniformizându-le, începând
cu veacul al IV-lea, acest aspect născând indirect şi dezvoltare economică. Grija
faţă de latura materială şi de împlinirea economică se desprinde şi din conţinutul
multora dintre ele. Tradiţia Disciplinară este consemnată în canoanele şi legiuirile Bisericii, desprinzând din acestea idei ale gândirii economice tradiţionale.
Urmând acestora, în dezideratul nostru vom sintetiza câteva aspecte raportate la
activitatea economică.
I. Tradiţia Pastorală
Este evocată în scrierile Sfinţilor Părinţi şi dezvoltă conceptul de negare a
bogăţiilor lumeşti, acordând o mare valoare transferului noneconomic de mărfuri
prin iubire, lucru iraţional din punct de vedere economic, dar raţional din punct de
vedere spiritual şi în economia divină. Acest tip de comportament a fost constant
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mărturisit în “Vieţile Sfinţilor” şi în descrierile minunilor lor, constituind ceea ce V.
Déroche a numit “economia miraculoasă”.1
Scrierile patristice ne dau mărturii puternice, care ilustrează poziţia Bisericii faţă
de productivitatea activităţii economice. Sfântul Vasile cel Mare, într-un pasaj
care semnalează incertitudinea inerentă a productivităţii activităţii economice,
include agricultura, de exemplu, în lista intreprinderilor economice care sunt la
mila naturii şi, prin urmare, randamentul este incert.2 Adam şi Eva au fost
agricultori, primii cultivatori de pământ, fiind nevoiţi a practica economia.
Cuvintele “cu sudoarea frunţii tale îţi vei câştiga pâinea” (Facere 3:19), reprezintă
declicul economiei, omul învăţând ştiinţa economiei ca activitate orientată spre o
cunoaştere responsabilă şi cu resurse mai puţine. Omul nu se mai bucură de
abundenţa din Rai, fiind obligat să lucreze în afara acestuia “în pământul din
care fusese luat” (Facere 3:19).3 Deşi grădina Edenului era una cu resurse de
aur, bedelion, piatră de onix, avea râuri, iar omul a fost aşezat în ea ca să o
păzească şi să o lucreze, Dumnezeu dându-i astfel munci economice,
prudenţiale, el nu avea ştiinţa economiei. Această ştiinţă s-a născut din
cunoaştere. Abia după ce omul a încălcat porunca de a nu mânca din pomul
cunoştinţei binelui şi răului, a asimilat cunoaşterea. Această cunoaştere îl va
ajuta să-şi administreze propria viaţă într-un mediu ostil în raport cu binefacerile
grădinii Edenului.4 De aceea economia miraculoasă a fost ceea care în repetate
rânduri a salvat omenirea, asigurându-i resursele necesare supraveţuirii.
Toate comportamentele care urmăresc recompensa materiala prin intermediul
mijloacelor materiale (de exemplu, prin activitae economică ) sunt prezentate în
literatura patristică ca riscante, atât din cauza unor riscuri fizice, dar mai ales
spirituale, stând sub pericolul de a aduce persoana în cauză în păcatele avariţiei
şi ale lăcomiei.5 De asemenea, în gândirea patristică se poate întâlni o grijă de
netăgăduit faţă de cei săraci, bolnavi şi din închisori, dar şi grija faţă de
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3 Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc, Credinţă şi Economie, Editura Expert, Bucureşti,
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responsabilitatea personală, munca cinstită, şi viaţa socială ordonată,1 aspecte
ce constituie de fapt referinţa economico-socială a tradiţiei patristice. Bogăţia şi
sărăcia, munca şi dobândirea averii sunt câteva aspecte despre care Sfinţii
Părinţi s-au ocupat în scrierile lor, arătând că partea socială, împreunată cu
munca cinstită şi averea folosită nu pentru sine, ci pentru semeni, reprezintă
adevărata economie, atât materială, cât mai cu seamă spirituală. În general,
bogăţia în tradiţia patristică, cum, de altfel, şi în cea biblică, nu este în sine un
lucru rău, decât atunci când devine un mod idolatru de a trăi. Acest lucru este
deosebit de important, având în vedere că avem tendinţa de a trece pe nesimţite
de la conceptul de "bogat" la cel de "opresor bogat." Bogăţia este bună
(Eclesiastu 13:24) atâta timp cât nu rezultă din oprimarea celor nevoiaşi
(Proverbe 10:02; 11:16-18; 14; 31) sau poate deveni o sursă falsă de securitate
ori de speranţă (Psalmi 33:16; 49:6-8).2
Discursul patristic îndeamnă poporul lui Dumnezeu să devină un popor
economic în sens caritabil, ca expresie fidelă a comuniunii lor cu Dumnezeu,
ţinând seama de linia scripturistică evocată în acest sens, dar şi de
contextualizarea diferitelor situaţii în care sunt puşi Sfinţii Părinţi de a predica
sau a se adresa diferitelor categorii sociale. Astfel toate îndemnurile acestea ale
Sfinţilor Părinţi nu au fost doar chestiuni de speculaţii teologice, ci au avut un
sentiment de urgenţă şi de invitaţie de a trece de la apel la acţiune. Sfântul
Vasile cel Mare susţine caritatea şi compasiunea ca virtuţi nu numai pentru cei
bogaţi, ci şi pentru cei săraci, practicând schimbul de cadouri minime pe care le
pot avea de la Dumnezeu.
Referitor la bani, Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: “Se cuvine a avea bani ca un
stăpân al lor, astfel ca să-i stăpâneşti şi să nu te stăpânească… Dumnezeu ţi-a
dat banii ca să-i cheltuieşti nu spre pierirea ta, ci spre a lucra mântuirea ta. Banii
au adus la pierzare pe mulţi, nu atât banii, cât pofta de a-i avea; de aceea e mai
bine să dorim a nu căuta la ei, iar pe cei care nu caută la ei să-i avem în cinste.”3
Tema aceasta e abordată şi de alţi Sfinţi Părinţi şi Scriitori bisericeşti ca: Sfântul
Ambrozie, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ciprian, Diadoh al Foticeii, Sfântul

John Couretas – Justiţia socială într-o epocă a globalizării, pe http://www.aoiusa.
org/2009/09/conflicted-hearts-orthodox-christian-%E2%80%98social-justice%E2%
80%99-in-an-age-of-globalization/
2 Pr. Dr. Emmanuel Clapsis - Prosperitatea şi sărăcia în Tradiţia creştină, pe http://www.
myriobiblos.gr/texts/english/clapsis_wealth.html.
3 Nicolae Moldoveanu – Dicţionar de înţelepciune patristică, Editura Casa Şcoalelor,
Bucureşti 1997, p. 21.
1

180

Radu MARIAN

Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Damaschin, Fericitul Augustin, Sfântul Ioan
Scărarul etc. tema fiind general valabilă pentru toţi şi anume scopul banilor
trebuie să fie dobândirea bogăţiei spirituale. Ioan Gură de Aur abordează cel mai
mult această temă legată de bani, lucru explicabil prin prisma faptului că fiind
orator desăvârşit al epocii sale şi ajungând ierarh la Constantinopol, capitala
Imperiului Roman de Răsărit, unde extravaganţa, bogăţia şi măreţia erau la ele
acasă cum se spune, duce o campanie împotriva acesora, scoţând în evidenţă
aspectele economice de bunăstare şi progres material şi foloasele duhovniceşti
ce pot fi obţinute de pe urma lor. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur abordează în
scrierile sale şi referirile cele mai multe legate de bogăţie sau avere: “Nu
împotriva celor bogaţi vorbesc, ci împotriva celor ce înrebuinţează rău averea.
Bogăţiile nu sunt un rău, răul e greşita lor întrebuinţare.”1 La unii părinţi întâlnim
legat de proprietatea ca avere şi aspecte legate de corectitudinea obţinerii
acesteia - “adevărata bogăţie este dreptatea” -, spune Clement Alexandrinul,2
utilitatea proprietăţii - “să clădim case ca să locuim în ele nu ca să ne mândrim”
(Ioan Gură de Aur) -,3 pierderea acesteia - “bogatul se frământă cu gândul de a
pierde ce are, cât şi cu gândul că ar putea să nu mai fie stăpânul tuturor
bogăţiilor” (Sfântul Ioan Gură de Aur) -,4 îndemnând în scrierile lor ca cei ce sunt
înzestraţi cu bogăţii să le administreze corect, devenind caritabili.
Referitor la muncă, Sfinţii Părinţi arată rolul acesteia în obţinerea bunurilor, atât
materiale, cât şi duhovniceşti, vorbind şi despre caracterul ei originar, cantitativ şi
calitativ, precum şi despre rolul ei de a combina factorii de producţie. Sfântiul
Ioan Gură de Aur spune că: “Dumnezeu l-a creat pe om pentru muncă şi pentru
aceasta i-a dat lui membrele necesare”, arătând totodată că munca nu e o
înjosire: “nimeni din cei care au o meserie să nu se ruşineze, ci aceia care se
hrănesc fără trudă şi trândăvesc să fie ruşinaţi”, vorbind elogios şi despre rolul
muncii în vederea obţinerii progresului economic: “La început Dumnezeu nu a
făcut pe unul sărac, pe altul bogat. El nu a arătat acestuia unde se găsesc
comori îngropate, ascunzându-le de celălalt. El a dat tuturor acelaşi pământ
pentru a-l stăpâni şi munci”.5

Ibidem., pag 51.
Clement Alexandrinul – Pedagogul, III, 8 în „Scrieri”, Colecţia Părinţi şi Scriitori
Bisericeşti, vol.IV, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
traducere, introducere, note şi indici de preot Dumitru Fecioru, Bucureşti, 1982, p. 298.
3 Nicolae Moldoveanu – op. cit., p. 53.
4 Ibidem., p. 54.
5 Ibidem., p. 349, 352.
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Economia aceasta abordată de Sfinţii Părinţi desigur nu este o economie
capitalistă, dar nici socialistă, ci una de natura interferenţei între cele două,
deoarece părinţii sunt fermi în abordările lor legate de bani, avere, muncă,
sărăcie, chiar necăzând în extreme, ci ţinând calea de mijloc pe care o impun în
expunerile lor, pe temeiuri scripturistice, ca fiind ceea mai eficientă pentu suflet.
Ei nu abordează din punct de vedere material problema economică, ci totul e
raportat la partea duhovnicească, neblamând însă progresul economic, chiar
dacă suntem tentaţi să credem acest aspect. Progresul şi bunăstarea economică
-ca prelungiri în bunăstare duhovnicească - se realizează la Sfinţii Părinţi prin
conştientizarea că bunurile de avere nu aparţin celor care le deţin, ci lui
Dumnezeu, drept urmare acestea sunt necesare şi pentru ceilalţi, desigur prin
muncă. Şi săracii în concepţia patristică nu sunt scutiţi de muncă. Lenea este
condamnată ca şi în circuitul economic de altfel. Acolo, prin faptul că nu există
remunerare, la Sfinţii Părinţi, prin faptul că omul nu se poate desăvârşi fără
muncă. Sfântul Ioan Gură de Aur, chiar arată că oamenii muncitori sunt ajutaţi de
providenţa divină: “Dumnezeu nu vine în ajutorul celor ce dorm, în al acelora ce
trândăvesc, ci în ajutorul acelora care se obosesc şi muncesc pentru binele lor şi
al altora.”1
Rezultă de aici că în timp ce gândirea economică are în vedere finalităţi precum
acumularea bogăţiei şi eradicarea sărăciei, gândirea patristică vorbeşte despre
paguba îmbogăţirii pătimaşe în bunuri materiale şi folosul sărăcirii prin cheltuirea
milostivă a averilor. Aparent, pare a fi un conflict iremediabil. În fapt, este o
chemare adresată gânditorilor economişti de a se deschide credinţei şi de a se
folosi de învăluirea ziditoare a înţelepciunii Sfinţilor Părinţi, spre împlinirea
deplină a propriei lor înţelepciuni economice.2
II. Tradiţia Liturgică
Tradiţia liturgică are conotaţii economice prin însăşi conţinutul multor rugăciuni şi
rânduieli, dar şi prin circulaţia lor la comunităţile de credincioşi. Biserica, pe
temeiurile Sfintelor Scripturi, şi-a compus dintru început rânduieli şi rugăciuni
pentru cultul divin, unele fiind preluate din legea iudaică, dar adaptate la
creştinism, altele fiind chiar notificate în Biblie, incluzând nu numai aspecte
legate de viaţa spirituală a credincioşilor, ci şi de diferite lucruri de trebuinţă ale

1
2

Ibidem, p. 353.
Prof. Costea Munteanu – Gândirea patristică şi gândirea economică, în „Ziarul
Lumina”, din 16 mai 2010 pe www.ziarullumina.ro.
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lor în viaţa materială, precum şi referitoare la natura înconjurătoare. Acestea din
urmă sunt formulate pe temeiul spuselor Sfântului Apostol Pavel: “…orice faptură
a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepadat, dacă se ia cu mulţumire,
căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune” (I Timotei 4: 4-5).
Şi unele şi altele conţin aspecte economice, referitoare la economia agrară, la
comerţ, la proprietăţi, agenţii economici, la factorii de producţie naturali etc,
ilustrându-se prin aceasta că Biserica nu rămâne indiferentă de-a lungul
veacurilor la problemele materiale ale omului. Din faptul că Biserica dedică astfel
de rugăciuni acestor activităţi rezultă că nu se împotriveşte progresului
economic, ci, mai mult, îl încurajează. Din conţinutul acestor rugăciuni rezultă că
Biserica acceptă progresul şi dezvoltarea economică, invocând ajutorul lui
Dumnezeu, oferind exemple de personaje din Scriptură şi Tradiţie, care au
prosperat prin invocarea ajutorului divin, moduri de trăire a lor etc.
Economia agrară este foarte bine surprinsă în tradiţia liturgică. Astfel Biserica a
compus rugăciuni legate de: începerea semănatului, rugăciuni la arie, la sădirea
viei, la ţarini şi holde, când sunt stricate de dăunători, rugăciuni pentru ploaie,
pentru vânturi, pentru animale etc. Rugăciunile agrare stau în strânsă legătură
cu cele legate de factorii naturali de producţie. La factorii de producţie putem
include şi rugăciuni cu privire la începerea lucrului (a muncii). Tradiţia liturgică
oferă apoi rugăciuni legate de comerţ cum ar fi: rugăciune la binecuvântarea corăbiei noi şi a luntrei, rugăciune pentru cei care călătoresc; de asemenea, referitor la proprietăţi, tradiţia are rugăciuni pentru: începerea zidirii casei, binecuvântarea casei noi în care urmează a locui cineva, rugăciuni pentru sfinţirea fântânii;
legat de agenţii economici, avem rugăciuni ca: prosperitatea familiei, rugăciune
pentru binecuvântarea mrejelor pescarilor, chiar şi pentru autoritatea de stat.
Progresul economiei agrare este cel mai bine surprins în Tradiţia liturgică în
rugăciunea pentru animale, prin faptul că se cere lui Dumnezeu a înmulţi
turmele sau vitele: “… precum ai înmulţit turmele patriarhului Iacob, asemenea
binecuvintează şi animalele robului Tău (N), înmulţeştele, întăreşte-le, şi le fă
pe ele întru mii…”1. Referitor la muncă, tradiţia liturgică reafirmă în rugăciunea
la începerea lucrului caracterul ei originar şi obligativitatea ei pentu a obţine
bunuri economice, invocând câteva versete scripturistice pe care cel ce rosteşte
rugăciunea le cere a fi împlinite în propria-i persoană şi totodată a-i întări
1

Rânduiala care se face când se îmbolnăvesc animalele, în Molitfelnic, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2002, p. 414.
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convingerea că munca e sfântă şi de la Dumnezeu: “…Tu eşti cel ce prin gura
proorocului David ai zis: ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara;
Tu ai zis şi prin gura fericitului Pavel: cel ce nu vrea să lucreze nici să nu
mănânce; şi iarăşi Tu ai zis cu preacurată gura Ta: Fără de mine nu puteţi face
nimic…, ajută-mi mie cu darul Tău să săvârşesc lucrul ce încep acum…”.1
Referitor la comerţ, în rugăciunea pentru călători se afirmă sporul ca progres
economic al celor care călătoresc, călătoria fiind o formă prin care se desfăşoară
comerţul, putând fi chiar o formă de transport a mărfurilor, de aceea se invocă în
rugăciune şi păzirea de tâlhari, care pot atenta la bunurile celui care călătoreşte.
Este cunoscut faptul că în vechime caravanele comerciale erau atacate de
tâlhari, iar corăbiile pe mare, de piraţi. De aceea tradiţia liturgică formulează
această rugăciune, cu trimitere directă la călătorii cu mărfuri: “Izbăveşte-l pe
dânsul de tâlhari şi de toată bântuiala vrăşmaşului ucigaş de oameni; fă cu spor
călătoria lui şi căile lui le îndreptează şi arată-l sănătos şi vesel în cele ce
doreşte…”2. Mai găsim încă o rugăciune pentru călători, aceea cu referire la
călătoria personală în tradiţia liturgică. Şi din rugăciunea la sfinţirea corabiei
desprindem aspecte comerciale. Corăbiile erau şi sunt destinate comerţului, iar
în rugăciunea pentru sfinţirea corabiei se spune: “păzeşte Doamne corabia
aceasta, dându-i ei înger bun şi paşnic, păzeşte pe cei ce vor călători cu ea; dăle lor să ajungă sănătoşi acasă”.3 Apoi în cadrul Sfintei Liturghii, prin faptul că se
pomenesc “cei care călătoresc pe ape, pe uscat şi prin văzduh”, se indică implicit
activitate comercială de care şi Biserica are grijă. Cât priveşte proprietatea,
găsim în tradiţia liturgică afirmarea acesteia. Rugăciuni precum cele de la
sfinţirea casei noi şi de la sfinţirea fântânii ne oferă ideea progresului
economic şi afirmarea proprietăţii. Pasaje ca: “păzeşte viaţa lor nebântuită,
dăruindu-le cu îndestulare toate bunătăţile Tale spre folos prin binecuvântarea
Ta”, precum şi “binecuvintează şi înmulţeşte toate bunătăţile în casa aceasta”4
indică ideea de proprietate prosperă.
Cu privire la agenţii economici avem rugăciuni ce ilustrează de pildă
prosperitatea familiei, ca prin aceasta să poată să-şi manifeste şi calitatea de
producător şi consumator. Astfel într-una dintre rugăciunile de la Nuntă se

Rugăciune la începerea lucrului, în „Carte de Rugăciuni”, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000, p. 61-62
2 Rugăciunea pentru cei ce călătoresc, în Molitfelnic, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 2002, p. 481.
3 Rânduiala binecuvântării corabiei cele noi şi a luntrei, ...., p. 479.
4 Rânduiala binecuvântării casei noi în care urmează a locui cineva, ....p. 390.
1
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spune: “…Şi le dă lor din roua cerului de sus şi din belşugul pământului. Umple
casele lor de grâu, de vin, de untdelemn şi de toată bunătatea, ca să dea şi
celor lipsiţi…” sau “Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având
să sporească spre tot lucrul bun…”.1
Pe temeiul faptului că unii dintre apostoli desfăşurau activitate economică din
pescuit, devenind agenţi economici ai timpurilor lor, şi tradiţia liturgică ne arată în
câteva cuvinte ale rugăciunii pentru sfinţirea mrejelor pescarilor acest
aspect: “…pe cei ce se hrănesc cu peşte din mreje, păzeşte-i în pace şi în
sănătate sufletească şi trupească”.2 Referirea la hrana din peştele la care face
trimitere rugăciunea nu este exclusivă pentru mâncarea propriu-zisă a celor
care-l pescuiesc pentru consum casnic, ci implică activitate economică de comercializare a acestuia. Chiar intreprinderile, ca agenţi econimici, sunt surprinse
în tradiţia liturgică. Ea conferă o rugăciune adresată sfinţirii steagului unei
grupări de meseriaşi, arătând prin aceasta că Biserica nu este indiferentă de
munca în comun, în vederea obţinerii de bunuri economice. Statul este pomenit
în rugăciunile tradiţiei liturgice, fie împreună cu armata, fie ca entitate de sine
stătătoare, fie împreună cu autorităţile locale, fie în cadrul Sfintei Liturghii sau la
diferite slujbe aniversare, acest aspect indicându-ne recunoaşterea din partea
Bisericii a rolului său multiplu, printe care şi cel de agent economic.
Dacă până acum am văzut conotaţia economică a Tradiţiei liturgice surprinsă în
conţinutul unor rugăciuni, se cuvine să amintim că circulând în interiorul Bisericii,
aceste rugăciuni au implicat mişcare economică. La început au circulat
singulare, pe parcurs s-au întocmit colecţii liturgice, fiind păstrate până azi în
cadrul Bisericii, şi fiind puternic folosite. La început, ele circulau fiind copiate de
către călugări sau preoţi. Odată cu apariţia tiparului lui Gutemberg, în jurul anului
1440, s-au tipărit şi colecţii liturgice, căpătând de-a lungul istoriei numeroase
forme. Astfel Biserica a introdus, pe măsura descopeririilor făcute în tradiţia
liturgică şi după autentificarea prealabilă a altor şi altor noi rânduieli liturgice, şi
rugăciuni spre diferitele necesităţi materiale şi spirituale ale omului. Astfel apare
colecţia numită Liturghier, Molitfelnic, Aghiasmatar, care se tipăresc în întreaga
Biserică. Evident că tipărirea acestora a necesitat activitate economică, susţinere
financiară, de la achiziţionarea de tiparniţe, hârtie, cerneală, până la angajarea
de meşteri tipografi, distribuţia acestor cărţi sau transportul lor, vânzarea sau
cumpărarea lor.

1
2

Rugăciune din Taina Cununiei, ......., p. 90, 93.
Rugăciune la binecuvântarea mrejelor pescarilor, ....p. 480-481.
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III. Tradiţia Disciplinară
Latura disciplinară a Tradiţiei cuprinde şi referiri cu privire la aspectele
economice. Majoritatea acestor prevederi sunt destinate treptelor clericale şi ne
oferă coordonatele economice ale ierarhiei şi modului de raportare la acestea.
Prevederile acestea sunt surprinse în canoanele Bisericii Ortodoxe. După cum
ştim la Sinoadele Ecumenice, precum şi la cele ţinute în cadrul unor Bisericii
locale, deci la Sinoadele locale s-au emis norme şi canoane după care să se
călăuzească Biserica. Acestea au rămas general valabile până în zilele noastre.
Acestora li se adaugă şi alte canoane formulate de unii Sfinţi Părinţi ai Bisericii.
Şi unele şi altele, de-a lungul vremii, au alcătuit corpusul de canoane ortodox
sau Pidalionul, recunoscut în întreaga Biserică. Pe lângă prevederile de ordin
dogmatic, liturgic, pastoral etc, canoanele cuprind şi unele prevederi disciplinare
în rândul cărora aflăm şi despre prevederi cu referire la partea economică, dar
avem şi canoane strict ce se referă la acest aspect. În unele vom întâlni
prevederi legate de proprietatea Bisericii şi a episcopilor, de necesitatea
existenţei unui administrator sau manager al averii Bisericii denumit econom,
altele ne vorbesc despre comerţ, bani, dobândă sau camătă etc.
1. Proprietatea
Proprietatea Bisericii, ca bun economic, este des evocată în canoane: primul
canon ce ilustrează o astfel de prevedere se referă la averea episcopilor. Este
vorba despre canonul 40 Apostolic care spune: “Să fie arătate bunurile proprii
ale episcopului…ca episcopul să aibă putere când s-ar săvârşi din viaţă să lase
ale sale cui vrea şi cum vrea şi să nu se piardă cele ale episcopului sub cuvânt…
Căci este drept înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor ca nici Biserica să nu
sufere vreo pagubă din pricina necunoaşterii bunurilor episcopului şi nici ca
episcopul sau rudele lui să-şi risipească bunurile din pricina Bisericii sau să cadă
la certuri (procese) ai săi şi moartea lui să se acopere de ocări”.1 Prin acest
canon aflăm că episcopului i se recunoaşte dreptul la bunuri proprii, pentru că în
vremea emiterii acestui canon, episcopii puteau fi căsătoriţi, în consecinţă
urmaşilor lor li se recunoştea dreptul de moştenire.
În canonul 12 al Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Niceea, din anul 787, se
vorbeşte despre îngrijirea averii Bisericii şi neînstrăinarea ei: “Dacă s-ar afla
vreun episcop sau vreun egumen, înstrăinând în mână dregătorească din
1

Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca – Canoanele Bisericii Ortodoxe - note şi comentarii, Sibiu
2005, p. 32.
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agonisirile episcopiei sau mănăstirii sau dându-le altei persoane să fie fără tărie
predarea lor, după canonul Sfinţilor Apostoli care zice: Episcopul să poarte grijă
tuturor bunurilor bisericeşti şi să le rânduiască pe ele ca şi când Dumnezeu i-ar
sta de veghe: dar să nu-I fie îngăduit lui să-şi însuşească ceva din acestea sau
să dăruiască rudelor proprii cele ale lui Dumnezeu; iar dacă ar fi sărace să le
facă parte ca săracilor, dar să nu vândă din pricina acestora cele ale
Bisericii…”1; tot cu referire la îngrijirea averii bisericeşti, canonul 33 al Sinodului
local de la Cartagina din anul 419 prevede: “Tot astfel s-a hotărât ca prezbiterii
să nu vândă fără ştirea episcopilor lor vreun lucru de-al Bisericii în care au fost
consacraţi, de asemenea nici episcopilor nu le este îngăduit să vândă moşii ale
Bisericii fără ştirea sinodului sau a presbiterilor lor. Deci, nefiind nici o nevoie,
nici episcopului nu-i este iertat să abuzeze de averea înscrisă în registrul
bisericesc.”2 Din prevederile acestui canon reiese că Biserica dispunea de o
însemnată avere înregistrată în acte, după cum şi astăzi dispune, lucru care
implică activitate economică. Averea bisericească nu se înstrăina decât în cazuri
excepţionale; ea se administra de Biserică în vederea înmulţirii ei. Acest aspect
a rămas valabil până astăzi în Biserică, fiind necesare avizele autorităţilor
superioare bisericeşti. De exemplu, în Biserica Ortodoxă Română, articolul 170,
la aliniatul 10 din Statultul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române prevede acest lucru.3
2. Managerul sau economul
Iconomul averii bisericeşti este evocat şi el în Tradiţia disciplinară a Bisericii.
Astfel canonul 26 al Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, din anul 451,
face următoarea referire: “Deoarece în unele Biserici, după cum am înţeles,
episcopii administrează averile bisericeşti fără economi, s-a hotărât ca fiecare
Biserică având episcop, să aibă şi econom din clerul ei, care va chivernisi averea
bisericească după socotinţa episcopului său, pentru ca gospodăria Bisericii să
nu rămână fără martori şi pentru că din cauza aceasta să se risipească averea

Dr. Nicodim Milaş – Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii, vol. I partea a
II-a, Arad Tipografia Diecezană, 1931, p. 513.
2 Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca – op. Cit., p. 282.
3 PATRIARHIA ROMÂNĂ – Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 2008, p. 99.
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aceleia şi preoţimea să se înfiereze cu defăimarea; iar dacă acela (episcopul) nu
ar face aceasta, să fie supus dumnezeieştilor canoane.”1
Istoria Bisericii şi practica arată că economii sau managerii se alegeau adeseori
dintre laici, dat fiind că pentru îndeplinirea acestei funcţii nu era absolut necesară
starea clericală, ci mai mult priceperea şi corectitudinea în administrarea celor
economice.2 Acest canon ne duce cu gândul la existenţa consiliilor de
administraţie din cadrul firmelor sau companiilor de astăzi. În canon se
precizează: - “pentru ca gospodăria Bisericii să nu rămână fără martori” -, cu alte
cuvinte administrarea averii să fie cunoscută de către mai mulţi oameni. Şi astăzi
chiar, la nivelul Parohiei, de orice grad ar fi se cere astfel să fie administrată
averea Bisericii prin Epitropia Parohială.
3. Comerţul sau negoţul
Activitatea comercială este reliefată în sfintele canoane. Pe lângă comerţul
material, canoanele prevăd sancţiuni disciplinare drastice cu privire la forma de
comerţ cu harul lui Dumnezeu. Este vorba despre simonie, la hirotonia întru
preot, cât şi legată de aşa-numita vindere a Sfintei Împărtăşanii. Astfel, referitor
la această formă de comerţ, iată ce prevăd sfintele canoane: “Cei ce pe bani se
hirotonesc, iar nu după alegerea vieţii preoţeşti, sau episcop, sau oricare clerici,
poruncim să se caterisească; dar şi cei ce i-au hirotonit (canonul 22 Trulan)”3
Canonul 23 al aceluiaşi Sinod Trulan pedepseşte simonia cu Sfânta
Împărtăşanie: “Niciunul dintre episcope, sau prezbiteri, sau diaconi, împărtăşind
preacurata cuminecătură, să nu ceară de la cel ce primeşte împărtăşania bani
sau ceva de acest fel. Căci harul nu se vinde, nici nu dăm sfinţenia Duhului pe
bani, ci se dă fără de lăcomie celor vrednici de acest dar. Iar dacă s-ar adeveri
că cineva dintre cei consemnaţi din cler pretinde ceva de acest fel de la cel
căruia se dă preacurata cuminecătură, să se caterisească, ca un râvnitor al
rătăcirii răutăţii lui Simon.”4
Cât priveşte forma de comerţ material, sfintele canoane prevăd următoarele:
“Nici unui cleric nu-i este îngăduit să aibe cârciumă. Căci dacă nu-i este lui
îngăduit să umble la cârciumă, cu atât mai vârtos cum va sluji altora în aceasta
şi va face ceea ce nu se cuvine? Iar de ar face aşa ceva, ori să înceteze, ori să

1Dr.

Nicodim Milaş – op. cit, p. 251.
Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca – op. cit., p. 100.
3 Dr. Nicodim Milaş – op. cit, p. 385.
4 Ibidem., p. 386.
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se caterisească. (canonul 9 al Sinodului de la Trulan)”1 Dispoziţa acestui canon,
după părerile mai multor canonişti, precum Valsamon, nu s-ar referi la
interzicerea întru totul a comerţului de pe urma cârciumăritului. Se interzice
riguros persoanelor hirotonite, dar se pare că nu li se interzice total posesia de
cârciumi în baza dreptului de proprietate şi de a arenda altuia cârciuma.
Canonul 76 al aceluiaşi Sinod de la Trulan opreşte orice formă de comerţ în
curtea bisericii: “Orânduim că nu se cuvine a pune cârciuma înăuntrul sfintelor
curţi, sau cele pentru feluri de mâncări, sau să se facă alte vânzări, cinstirea
bisericii pătându-o…Iar dacă cineva ar fi prins asupra arătatei călcări a legii să
se afurisească.”2
Din aceste canoane desprindem faptul că Biserica nu este împotriva comerţului
în general, dar îşi ia măsuri asupra practicării lui de către clerici, deoarece este
incompatibil cu această slujire. Pentru a nu afecta misiunea preoţească aceste
canoane prevăd interzicerea practicării de către clerici a comerţului propriu-zis.
4. Dobânda sau camăta
Ele fac obiectul a numeroase prevederi canonice, deoarece sunt considerate ca
activităţi incompatibile cu slujirea preoţească: “Episcopul, sau prezbiterul, sau
diaconul, care va cere dobândă (camătă) de la cei pe care-i împrumută ori să
înceteze, ori să se caterisească. (canonul 44 Apostolic)”3 Acest canon nu
interzice numai camăta, adică dobânda spoliatoare, exagerată, ci orice fel de
dobândă, pentru că după învăţătura creştină, dobânda este un păcat (Matei
5:42; Luca 6:30, 34,35) şi a fost interzisă încă din Vechiul Testament
(Deuteronom 23:19). Păcatul acesta este cu atât mai de condamnat cu cât îl
săvârşeşte un cleric, motiv pentru care se prevede pedeapsa caterisirii în caz de
practicare a împrumuturilor cu dobândă de către clerici. Referitor la camătă sau
dobândă mai avem astfel de prevederi şi în canoane ca 17 al Sinodului I
Ecumenic, 10 Trulan, 4 Laodiceea, 5 şi 16 Cartagina, 14 Vasile cel Mare, 32
Nichifor Mărturisitorul, 6 Grigorie de Nyssa. De pildă, canonul 14 al Sfântului
Vasile cel Mare se referă la aspectul legat de primirea celor care au fost
cămătari sau sunt cămătari în rândul clericilor, desigur dintre laici. Astfel acest
canon prevede: “Cel ce ia camătă, de va primi să întrebuinţeze câştigul nedrept
pentru săraci şi după aceea se eliberează de boala iubirii de bani, el este primit
Ibidem, p. 332.
Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca – op. cit., p. 164.
3 Ibidem, p. 34.
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la preoţie.”1 Sfântul Nichifor Mărturisitorul are o prevedere canonică referitoare la
camătă, care-i priveşte direct pe mireni: “Cei ce iau camătă nu se cuvine să se
împărtăşească sau să mănânce împreună dacă stăruiesc în nelegiuire.” (canonul
32 Nichifor Mărturisitorul)2
Rezumând aspectele economice legate de Tradiţia disciplinară, putem conchide
că unele cu referire la cler sunt sancţionate de canoane, iar altele sunt cuprinse
aici ca moduri de orânduire a averii bisericeţti.

Concluzii
După cum am putut observa, Tradiţia pastorală, liturgică şi disciplinară nu face
rabat de la reliefarea diferitelor aspecte cu nuanţă economică. Sfinţii Părinţi
vorbesc despre realităţile materiale, şi împlinirea lor raportându-le la Dumnezeu.
Numeroase rugăciuni sau rânduieli bisericeşti, cuprind în conţinutul lor evocarea
şi chemarea providenţei divine asupra unor lucruri materiale sau de pe urma
cărora se obţin avantaje economice, la acestea adăugându-se şi compoziţiile cu
privire la comerţ, avere, agenţi economici, factori de producţie.
Pe lângă caracterul lor practic-disciplinar, canoanele scot în evidenţă că Biserica
nu este străină de aspectele economice ale vieţii. Ea îşi are grijă de proprietăţi,
îşi rânduieşte manageri, recunoaşte chiar proprietatea personală a episcopilor şi
a preoţilor, iar din prevederile legate de comerţ, se observă că sfintele canoane
nu prevăd nimic în ceea ce-i priveşte pe mireni, aşadar comerţul nu este văzut
ca potrivnic creştinilor. Ce-i drept, toate canoanele condamnă însă camăta sau
dobânda.
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