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1. Prefață

Spre  începutul  acestui  an,  publicam  la  ,,Editura  Dorna  Tismana” și  în  revista 

,,Semănătorul”,  un  studiu  despre  felul  în  care  viața  bisericească  a  primelor  secole  este 

reliefată de către Sfântul Ambrozie cel Mare în corpusul său epistolar.1

De curând, același  lucru a făcut  și  colegul meu, Cătălin Varga, cu opera Sfântului 

Grigorie de Nazianz2,  și, urmează să facă la fel alți colegi, cu operele Sfinților Atanasie cel 

Mare, Ioan Gură de Aur  și Vasile cel Mare, pentru că ceea ce am publicat noi a constituit 

parte a unui proiect didactic, pe care-l dorim materializat, de ce nu, într-o operă mai amplă, ce 

să se constituie într-un fel de repertoriu bibliografic, ce prezintă sistematic principalele teme 

ale corespondenței lor.

La  vremea  întocmirii  proiectului,  mi-a  revenit  și  sarcina  de  a  realiza  o  sinteză  a 

scrisorilor lor, pe care, după cum se va vedea, le-am grupat, după diverse criterii, încercând să 

văd asemănările și deosebirile, precum și reciprocitatea corespondenței lor (în acest sens, se 

va  vedea  cum Sfântul  Vasile,  de  exemplu,  îi  va  scrie  Sfântului  Grigore,  și  acesta  îi  va 

răspunde scrisorii sale). Așa s-a născut lucrarea de față, rod al unei munci realizate cu sârg și 

zel, pe care o punem la dispoziția cititoului și cercetătorului, în mâna căruia nădăjduim că ea 

va fi o unealtă prețioasă.

Nădăjduim de asemenea, că, în contdițiile în care, toți cei implicați în proiect își vor 

publica studiile, vom reuși să le grupăm, tot aici, la ,,Sămănătorul”, după cum ne este gândul, 

într-un volum colectiv mai amplu.

Autorul,

02.08. 2012 

1 Iuliu-Marius Morariu, Viața bisericească a secolului de aur oglindită în corpusul epistolar ambrozian, Editura 
Dorna-Tismana, Tismana, 2012, și Idem, Viața bisericească a secolului de aur oglindită în corpusul epistolar  
ambrozian, în rev. ,,Sămănătorul”, anul II, nr. 2, februarie, Tismana, 2012, pp. 22-24.
2 Cătălin Varga, Fragmente epistolare din opera Sfântului Grigorie Teologul,  în rev. ,,Sămănătorul”, anul II, nr. 
7, iulie, Tismana, 2012, pp. 8-9. 
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2. Introducere

Odată cu recunoașterea de către Constantin cel Mare a creștinismului între religiile 

recepte ale Imperiului,  acesta se va dezvolta într-o manieră galopantă.  Ieșit  din ascunzișul 

catacombelor și scăldat în soarele bucuriei, el va începe să se extindă. Din acest motiv, între 

preocupările aderenților săi se vor regăsi interesul pentru rugăciune, contemplație, filozofie și 

chiar literatură.3

 Concomitent însă, vor apărea și probleme de ordin administrativ, dogmatic și moral, 

generate fie de interpretările greșite ale anumitor personalități eclesiastice ale vremii, fie de 

anumite comportamente ce contraveneau Evangheliei.

Frumusețea  și amploarea acestei etape a vieții creștine, dar  și greutățile cu care se 

confruntă ea, ni le arată în mod direct însăși trăitorii vremii, prin scrierile lor. 

Între scrierile patristice cu caracter istoric4, la loc de cinste se găsește corespondența 

părinților, care este una bogată și abordează o problematică variată5. Ea va constitui subiectul 

cercetării de față, având valoare de izvor istoric și fiind superioară în acest context altor opere 

(celor dogmatice pentru că scrisorile surprind adesea elemente istorice în mod clar și explicit, 

iar în general pentru că, dacă operele Sfinților Părinți de mare prestigiu au trecut adesea prin 

mâna mai  multor  copiști,  care  au adăugat  sau au extras  câte  ceva  din ele,  sau,  în  cazuri 

speciale, printr-o cenzură a vremii, corpusurile epistolare sunt ferite de astfel de pericole  și 

expun adevărul pur, faptul istoric concret, nevoalat, necenzurat). 

3 I.P.S. Nicolae Corneanu, Patristica, filosofia care mângâie, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 134.
4 Și nu numai. Elemente ale vieții bisericești se regăsesc și în scrieri cu caracter moral și doctrinar, unde se face 
referire la un eretic dintr-un anume loc, care a început a propovădui o învățătură greșită (n.n.).
5 Cele mai importante corpusuri (dat fiind faptul că aceasta s-a păstrat, nu că alți Sfinți Părinți nu ar fi avut un 
schimb epistolar cel  puțin le fel de voluminos)  și  consistență fiind a Sfântului Vasile cel Mare,  a Sfântului 
Grigorie de Nazianz, a Sfântului Atanasie cel Mare și a Sfântului Ambrozie și a Sfântului Ioan Gură de Aur.
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Cele mai importante corpusuri epistolare ale vremii sunt cele ale Sfinților Atanasie cel 

Mare6, Ambrozie al Milanului7, Vasile cel Mare8, Grigore de Nazianz9 și Ioan Gură de Aur,10 

ele dominând atât prin volum cât  și prin bogăția tematicii abordate sau profunzime. Asupra 

lor mă voi opri în rândurile ce urmează, analizând destinatarii, problemele abordate  și felul 

cum se răsfrâng ele asupra felului de a fi al vieții creștine a vremii.

6 Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a II-a, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, PSB vol. 16, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al BOR, București, 1988, pp. 21-190.
7 Așa cum sunt ele prezentate în cel de-al 53 volum al colecției ,,Părinți  și  Scriitori Bisericești”, traduse  și 
adnotate fiind de prof. David Popescu. A se vedea: Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua,  traducere pr. prof. 
dr. Ene Braniște, prof. David Popescu, lect. dr. Dan Negrescu, colecția ,,Părinți și Scriitori Bisericești (PSB)”, 
vol. 53, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1994, pp. 26-322. 
8 Pe care le regăsim în limba română în vol: Sfântul Vasile cel Mare,  Epistole,  traducere pr. Teodor Bodogae, 
ediție revizuită de Tudor Teoteoi, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, precum și în: Sfântul 
Vasile cel Mare, Scrieri, partea a III-a, traducere, pr. prof. Teodor Bodogae, col. ,,Părinți și Scriitori Bisericești 
(PSB)” ,vol. 12, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1988, pp. 93-
640.
9 Scrierile sale nu se găsesc decât în parte traduse în limba română, în: Sfântul Grigorie de Nazianz,  Epistole 
către Sfântul Vasile cel Mare, traducere Alexandru Mihăilă, în rev. ,,Studii Teologice”, seria a III-a, anul V, nr. 
1, ianuarie-martie 2009, pp. 215-236. Celelalte sunt disponibile doar  în limba engleză,  în cel  de-al  șaptelea 
volum al colecției ,,Niceene and  post-niceene fathers. A se vedea în acest sens:  Gregory Nazianzen,  Select  
letters,   în col. ,,Niceene and post-niceene fathers”, vol. 7, second series, edited by Philipp Schaff and Henry 
Wace,  Hendrickson,  second  printing  1999,  pp.  435-482  (disponibil  și  în  variantă  electronică,  pe 
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.html).
10 Scrisorile lui, în limba română se găsesc în volumele: Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrisori, traducere pr. prof. 
Dumitru Fecioru,  Editura Institutului Biblic  și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008  și 
Sfântul  Ioan Gură de Aur,  Scrisori din exil,  despre deprimare, suferință  și providență,  trad.  Ioan I. Ică jr, 
Editura Deisis, Sibiu, 1997. 
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2. Viața bisericească a secolului de aur oglindită în 
schimburile epistolare

1. Generalități

Corpusurile  epistolare  ale Sfinților  Părinți  pe care îi   voi cerceta  sunt unele  destul  de 

bogate, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, motiv pentru care consider necesară 

o scurtă prezentare generală a lor înainte de împărțirea lor în secțiuni bazate pe problematica 

abordată.

De la Sfântul Ambrozie al Milanului ni s-au păstrat, după cum am arătat  și mai sus, 91 

scrisori, de la Sfântul Atanasie cel Mare, 8, de la Sfântul Vasile cel Mare, 366, de la Sfântul 

Grigorie de Nazianz 99, iar de la Sfântul Ioan Gură de Aur, 244.

In ceea ce privește destinatarii, ele sunt adresate:

a) unor membrii ai familiei 

Sfântul Ambrozie, către sora 

sa, Marcellina

 Scrisorile  nr.  XX, 

XXII, XLI ( pp. 108-113, 125-130 și 193-200);

Sfântul Atanasie  nu avem;

Sfântul Vasile cel Mare  către fratele său, Grigorie, scrisorile  XXXVIII, CLIX;

Sfântul Ioan Gură de Aur  nu avem;
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Sfântul Grigore de Nazianz  nu avem; 

b) unor personalități eclesiastice, fie ele episcopi sau preoți

Sfântul Ambrozie  Horontianus, 

scrisorile  nr.  XXXIV, XXXV, XXXVI,  XLIII,  XLIV, 

LXX, LXXI, LXXVII, LXXVIII (pp. 164-172, 204-214, 

282-289, 305-310);

 Simplicianus, 

scrisorile  nr.  XXXVII,  XXXVIII,  LXV;  LXVII  (pp. 

172-181, 181-184, 273-274, 277-280) ;

 Sabin,  episcop, 

scrisorile nr. XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LVIII 

(pp. 214-224, 240-243);

Sfântul Vasile cel Mare  Eusebiu  al  Samosatelor,  scrisorile  XXVIII,  XXX, 

XXXIV, XXXIII, LXXXXV, CXXVII, LXXXXVIII, C, 

CXXXXV, CLXXXXVIII, CCXXXIX, CCXXXXI (cea 

mai bogată corespondență, alături de cea cu Meletie și de 

cea cu Amfilohie);

 Atanasie,  scrisorile  LXVI,  LXVII,  LXIX,  LXXX, 

LXXXII;

 Atanasie al Ancirei XXVI; 

Sfântul Grigore de Nazianz  Amfilohiu  de  Iconiu,  scrisorile  CLXIV,  IX, 

XIII,  XXV,  XXVI,  XXVII,  XXVIII,  LXII,  CXXI, 

CLXXXIV;

  Nectarius,  scrisorile  LXXXVIII,  LXXXXI, 

CLI, CLXXXVI, CCII;

  Eusebiu de Cezareea, XVI, XVII, XVIII;

  Olympios,  CXXV,  CXXVI,  CVI,  CXXXI, 

CLX, CLXII, CLXIII, CLXVI, CLIV;

  Sfântul Grigore de Nyssa, CXVI, CII;
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 Sfântul  Vasile  cel  Mare,  II,  IV,  V,  VI,  VIII, 

XIX, XL, XXXXV, XXXXVI, XXXXVII, L, LVIII, 

LIX, LX;
Sfântul Atanasie cel Mare  Serapion, episcopul Thumisului, scrisorile I, II, III, IV;

  Epictet, episcopul Corintului, scrisoarea VI;

  Episcopul Adelfie, scrisoarea VII;
Sfântul Ioan Gură de Aur  Scrisoarea CCXXXV, către Porfirie, episcopul Rosului;

 Scrisoarea CCXXXIX, către preoții Valerie și Diofant;

 Scrisoarea CCXL, către preotul Cast;

 Scrisoarea CCXLI, către preotul Chiriac;

c) personalități laice (monarhi, guvernatori, filosofi etc),

Sfântul Ambrozie  Grațian August, scrisoarea nr. I (pp. 26-29);

  Constantinus, scrisorile nr. II, LXXII (pp. 29-35, 289-

295) ;

  Felix, scrisorile nr. III și IV (pp. 35-36 și p. 36);

 Valentinian  August,  scrisorile  nr.  XVII,  XVIII,  XXI 

XXIV (pp. 85-88, 92-100, 113-116 și 135-138);

 Theodosie August, scrisorile nr. XL, LI, LIII, LXI;

Sfântul Vasile cel Mare  Arcadie,  comitele vistieriei  împărătești,  scrisoarea nr. 

XV;

 sofistul Leontiu scrisorile nr. XX, XXI, XXXV;

 Maxim Filosoful, scrisoarea nr. IX; 

 Magistratul Sofronie, scrisoarea nr. XXXII;       

     Iunius Soranus,  scrisoarea nr. CLV;11

Sfântul  Grigore  de 

Nazianz

 Bosphorius, scrisoarea nr. CLIII;

Sfântul Atanasie cel Mare  Maxim Filosoful, scrisoarea nr. VIII;
Sfântul Ioan Gură de Aur  Scrisoarea nr. CCXXXVI, către guvernatorul Carterie;

11 O scrisoare deosebit de importantă  și pentru noi  și acest lucru din mai multe motive: pe de-o parte, acest 
Iunius Soranus era guvernatorul Scytiei Minor, pe de altă parte, acestuia i se cer moaștele Sfântului Sava Gotul, 
un martir autohton. De asemenea, ea este importantă întrucât atestă prezența aici a unei organizări eclesiastice, 
condusă de episcopul tomitan Bretanion (n.n.).
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d) scrisori  colective  (adresate  fie  unei  comunități,  fie  unui 

grup), sau nenominalizate,

Sfântul Ambrozie  Către Biserica din Vercellae, scrisoarea nr. LXIII 

(pp. 246-247);

   Către  clerici,  scrisoarea  nr.  LXXXI (pp.  312-

315);

   Către episcopii Segatius şi Delphinus, scrisoarea 

nr. LXXXVII (p. 320-321);

  Ambrozie către Anatolie, Numerii, Sever, Filip, 

Macedoniu,  Amian,  Teodpsiu,  Eutropiu,  Clarius, 

Eusebiu şi Timotei,  scrisoarea nr. XV (pp. 81-83);

Sfântul Vasile cel Mare  un prieten scrisoarea XI;

  o văduvă scrisoarea X;

 scrisorile  XXII,  XXIII-  despre  viața  monahală 

(probleme morale),

  fără adresă, scrisoarea CXVII.

Sfântul  Grigore  de 

Nazianz

 Locuitorii din Cezareea, scrisoarea LXI;

  Episcopilor, LXIII;

Sfântul Atanasie cel Mare  Către un grup de prieteni, scrisoarea V;
Sfântul Ioan Gură de Aur  Scrisoarea CCXXXIV, adresată oficial către Vrison (din 

tonul epistolei  și din folosirea persoanei II plural rezultă 

că aceasta se adresează nu doar destinatarului prim, ci și 

comunității păstorite de acesta);

Analizând scrisorile, se observă de asemenea un bogat schimb epistolar și între ierarhii 

pe care îi avem în vedere. Bunăoară, Sfântul Vasile îi scrie prietenului său Grigorie (ni s-au 

păstrat 3 scrisori: XIV, XIX, LXXI) precum și fratelui acestuia, Cezarie (XXVII), precum și 

Sfântului  Ambrozie,  iar  prietenul  său  Grigorie  scrie  și  el,  atât  ierarhului  capadocian  (o 

corespondență  bogată,  constând din  14  scrisori:  II,  IV,  V,  VI,  VIII,  XIX,  XL,  XXXXV, 

XXXXVI, XXXXVII, L, LVIII, LIX, LX), cât și fratelui acestuia, Sfântul Grigore de Nyssa 

(CXVI, CII), lucru care dovedește circulația informației, precum și relațiile bune care existau 

între diferitele comunități eclesiastice.
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Din perspectiva cronologică, întrucât ele reflectă viața bisericească a secolului de aur, 

avem de-a face cu scrisori aparținând secolului al patrulea.12

În ceea ce privește problematica epistolară, aceasta variază de la probleme cotidiene 

(conflicte,  nedreptăți  ce  li  se  fac  episcopilor),  la  probleme  doctrinare,  morale  sau 

administrative.

2. Probleme morale

Sfântul Ambrozie  Scrisoarea  LI,  adresată  tot  lui  Teodosie,  în  care  îi 

reproșează măcelul de la Tesalonic;

 Scrisoarea LXI, adresată împăratului Teodosie, pentru 

pedepsirea celor ce domniseră cu violență în Imperiul 

de Apus;

   Scrisoarea II, adresată lui Constantinus, proaspăt ales 

episcop  în    Arausica  (cuprinde  sfaturi  cu  privire  la 

calitățile unui bun episcop);

  Scrisoarea  V,  către  Syagrius,  episcop al  Veronei  (îl 

critică pentru judecata strâmbă făcută fecioarei Indicia, 

care, din această cauză îi cere lui să îi facă dreptate;

  Scrisoarea XIX, adresată proaspătului episcop Vigiliu 

de Trident, cuprinde sfaturi pastorale;

  Scrisorile XV și XVI, necrolog episcopului Aholius;

  Scrisoarea  LX,  răspunde  unei  întrebări  legate  de 

morală adresată de demnitarul roman Patternus;

  Scrisorile  LXXII  –  LXXVII,  explicitează  anumite 

pasaje din Sfântul Apostol Pavel;

  Scrisorile  LXXXI  –  LXXXV,  tratează  anumite 

probleme morale deosebit de importante.

12 Dorința de a fi brevilocvent, precum și stufoasele dispute iscate de ierarhizarea cronologică a scrisorilor mă 
oblică să nu insist aici asupra lor (n.n.).
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Sfântul Atanasie  nu  avem,  toate  scrisorile  Sfântului  tratează  subiecte  de 

ordin dogmatic (erezia ariană și cea pnevmatomahă);
Sfântul Vasile  Canoanele  Sfântului  reglementează  probleme  de  ordin 

moral, scrisoarea CLXXXXIX;

 Scrisoarea CLXIV, în care laudă virtuțile lui Sava Gotul;

 Scrisorile IX, XII,  XXII (către tineri), 

 Scrisoarea CXIX; 
Sfântul Grigorie de Nazianz  Scrisorile  XVI,  XVII, XVIII, CLIII,  CXVI,  LXXXVIII, 

CLI, XII;
Sfântul Ioan Gură de Aur  Scrisoarea CCXXXVII, a preotului Constantie către mama 

sa;13

  Scrisoarea CCXXXVII, a aceluiași, către sora sa;

  Scrisoarea CCXXXIX, către preoții Valerie și Diofant;

  Scrisoarea CCXLI, către preotul Chiriac; 

a. Probleme doctrinare

Sfântul Ambrozie  Scrisorile  VII  și  VIII,  adresate  lui  Iustus,  despre care  se 

crede că era episcop de Lugdunum (Lyon), căruia îi explică 

unele pasaje biblice, în cea dintâi, și îi argumentează latura 

artistică a operei scriitorilor creștini, în cea de-a doua;

  Scrisoarea XXIII, către episopul din Aemilia, cu privire la 

data Paștilor;

  Scrisoarea  XLII,  adresată  papei,  în  care  îi  comunică 

hotărârile unui sinod local ținut de el;

 Scrisorile  XLV – XLIX, adresate  episcopului  Sabinus al 

Placentiei,  cuprind  interpretări  asupra  unor  noțiuni 

scripturistice;

 Scrisoarea  XL,  adresată  episcopului  Chromatius  din 

Aquileea,   căreuia  îi  explică  profeția  lui  Valaam  din 

13 Între scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur au fost integrate  și cinci ale preotului Constantie (CCXXXVII-
CCXLI), care se pare că erau dictate de Sfânt. A se vedea în acest sens, nota subsidiară nr. 268 din volumul:  
Sfântul  Ioan Gură de Aur, Scrisori din exil, despre deprimare, suferință și providență, op. cit.,  p. 292 sq.
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capitolul 22 din ,,Numeri”;

  Scrisorile XXV și XXVI, adresate lui Irinaeus, problema 

condamnării la moarte;

 Scrisorile  XXVII-XXXIII,  adresate  tot  lui  Irinaeus,  fiind 

tratate diferite probleme teologice (de exemplu sacerdoțiul, 

scrisoarea XXVIII), sunt surprinse atât aspecte morale, cât 

și doctrinare;

  Scrisorile XLIII și XLIV, discută problema antropologică 

și cea cosmologică;

 Scrisorile LXIV-LXXII, conțin exegeze asupra unor pasaje 

din Vechiul Testament;

 Scrisorile  LXXII – LXXVII,  explicitează  anumite  pasaje 

din Sfântul Apostol Pavel;
Sfântul Atanasie  Scrisoarea  I,  Sfântul  combate  erezia  subordianționsită 

pnevmatomahă, susținută de călugării ,,tropici”;

 Scrisoarea II, Sfântul combate erezia ariană;

 Scrisoarea III, Sfântul vorbește despre dumnezeirea Fiului 

și a Duhului Sfânt;

 Scrisoarea IV, Sfântul vorbește și aici despre dumnezeirea 

Sfântului Duh;

 Scrisoarea a VI-a Sfântul vorbește despre erezia ariană;

 Scrisoarea a VII-a, împotriva arienilor;

 Scrisoarea  a  VIII-a,  combate  iarși  pe  cei  ce  neagă 

divinitatea Fiului și a Sfântului Duh;

Sfântul Vasile  Scrisoarea  IX,  adresată  unui  vechi  cunoscut,  cu  numele 

Maxim, Sfântul Vasile îi atrage atenţia acestuia că vrând să 

combată  antitrinitarismul  modalist,  a  căzut  în  cealaltă 

extremă;

 Scrisorile LII și CV, problema deoființimii;

 Scrisorile  CCXXXIII-CCXXXVI,  adresate  lui  Amfilohiu 

de Iconiu, unde Sfântul răspunde la o serie de întrebări cu 

conținut apologetic și dogmatic;
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Sfântul Grigorie de Nazianz  Epistola  CCII,  combate  erezia  arianistă  și  cea  a  lui 

Eudoxie;

 Scrisorile CI, CII, CXXV, 
Sfântul Ioan Gură de Aur -

b. Probleme administrative 

Sfântul Ambrozie  Scrisoarea XIII,  adresată  lui  Teodosie,  tratează  probleme 

administrative și succesorale;

  Scrisoarea  XXI,  adresată  aceluiași,  în  cadrul  căreia  se 

apără  cu  privire  la  neparticiparea  la  consistoriul  la  care 

fusese convocat (cu privire la problema ariană);

 Scrisorile  XL  și  XLI,  adresate  împăratului  Teodosie,  în 

crea  își  arată  nemulțumirea  în  legătură  cu  o  hotărâre  a 

acestuia;

  Scrisoarea LIII, adresată Iustinei, în care deplânge moartea 

lui Valentinian al II-lea;

  Scrisoarea  LXI,  adresată  împăratului  Teodosie,  pentru 

pedepsirea celor ce domniseră cu violență în Imperiul de 

Apus;

  Scrisoarea V, către Syagrius, episcop al Veronei (îl critică 

pentru judecata strâmbă făcută fecioarei Indicia, care, din 

această cauză îi cere lui să îi facă dreptate;

  Scrisoarea IX, în cadrul căreia mulțumește episcopilor din 

provinciile  Viennensis  și  Narbonensis pentru participarea 

prin delegatul Constanțiu la sinodul de la Aquileea;

  Scrisoarea XX, adresată surorii sale Marcellina, căreia îi 

prezintă problemele ivite în legătură cu hotărârea imperială 

de a ceda două biserici arienilor;
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  Scrisoarea  LVI,  adresată  episcopului  Teofil  din 

Alexandria,  în  legătură  cu  conflictul  pentru  scaunul 

episcopal din Antiohia;

  Scrisoarea LIX, către Sever, episcopulul Neapolelui;

  Scrisoarea  LXXXVI,  adresată  papei  Syricius,  căruia  îi 

mulțumește pentru serviciul lui Priscus;

 Scrisorile LXXXVI- XCI, scurte schimburi de felicitări  și 

de gânduri bune

Sfântul Atanasie  Scrisoarea  V,  Sfântul  descrie  unor  prieteni  desfășurarea 

sinoadelor de la Rimini și Seleucia,
Sfântul Vasile  Scrisoarea XXVIII;

  Scrisoarea CCVI; 

 Scrisoarea CLXXXXIX;
Sfântul Grigorie de Nazianz  Scrisoarea LXIII; 

 Scrisoarea IX;

 Scrisoarea XIII;

 Scrisoarea XXV;

 Scrisoarea XXVI;

 Scrisoarea XXVIII;

 Scrisoarea CXII;

 Scrisoarea CLIII;

 Scrisoarea LXXXXI,

Sfântul Ioan Gură de Aur  Scrisoarea CCXXXIV, către  Vrison în  care  îi  descrie  pe 

scurt călătoria spre destinația exilului și îi cere să îi scrie;

  Scrisoarea CCXLV, către Porfirie, episcopul Rosului;

 Scrisoarea CCXLII, către Halchida și Ansicritia, în care le 

transmite  iertarea pentru faptul  că nu au venit  și  le  cere 

anumite informații (nespecificate explicit in text);

 Scrisoarea CCXL, către  preotul  Cast,  în  care îi  cere  să-i 

scrie;
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3. Concluzii

Analizând schimbul epistolar al principalilor exponenți ai ,,epocii de aur” a Bisericii, 

observăm,  pe  de-o parte  bogată  circulație  a  informației  în  această  perioadă  (corpusuri  de 

scrisori de ordinul sutelor, pe lângă care, în mod cert au existat și a ltele, care s-au pierdut), 

iar pe de altă parte, bogăția și diversitatea preocupărilor părinților și a creștinilor. 

Dacă  ar  fi  să  analizăm viața  Bisericii  în  această  perioadă,  așa  cum reiese  ea  din 

scrisorile  Sfinților  prezentați,  am  putea  spune  că  ea  a  fost  una  bogată  în  evenimente, 

amenințată  adesea  de  erezii  și  de  eretici  (care  erau  de  multe  ori  susținuți  și  de  curțile 

imperiale), context în care Sfinții erau puși în situația de a-și apra credința, atât din punct de 

vedere doctrinar, cât și din punct de administrativ (cazul Sfântului Ambrozie în fața arienilor 

susținuți  de împărăteasă).  De asemenea,  o caracteristică  a ei ar fi preocuparea creștinilor 

pentru cunoaștere și a ierarhilor pentru instruirea lor. 

Trebuie  remarcat  de  asemenea  faptul  că  Biserica  nu  era  indiferentă  față  de 

evenimentele  sociale  și  politice  ale  vremii14,  fiind  adesea  implicată  în  soluționarea  unor 

probleme care vizau această sferă (în special în condițiile în care o afectau).

Sinodalitatea,  percepută  în  acest  caz  nu  neapărat  ca  o  adunare  deliberativă  a  mai 

multor  ierarhi  dintr-o  zonă  sau  a  tuturor,  în  vederea  rezolvării  unor  probleme  de  ordin 

administrativ,  doctrinar sau moral15, ci ca o împreună-sfăturie a ierarhilor,  o regăsim  și  în 

scrisori, existând bogate schimburi epistolare între Sfinții studiați  și alți ierarhi de seamă ai 

14 Tocmai datorită interesului pentru aceste evenimente au loc schimburi epistolare cu monarhi (de ex. scrisorile 
lui  Ambrozie  adresate  lui  Teodosie,  în  care  Sfântul  îl  mustră  pentru  anumite  atitudini  ale  sale)  sau  unor 
personalități politice (n.n.). 
15 Deși  ea există  și sub această formă, dacă ne raportăm la scrisorile ambroziene care descriu sau comunică 
hotărârile unui sinod (n.n.).
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vremii.16 Discuțiile lor vizează o problematică variată, de la chestiuni banale precum un salut 

și o mulțumire  și până la probleme doctrinare de mare profunzime (de exemplu, scrisorile 

Sfântului  Atanasie,  cu  un  dens  conținut  dogmatic,  combătând  arianismul  și 

macedonianismul).

Observăm așadar importanța schimburilor epistolare ca izvor istoric în definirea vieții 

bisericești  a  secolului  de  aur,  profunzimea,  frumusețea  și  sinceritatea  lor,  precum  și 

inteligența, duhovnicia și temeinica pregătire intelectuală a autorilor lor. 
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