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Abstract
Originar din Siria, Sfântul Ioan Damaschin provenea din celebra familie 

Mansur din Damasc. Crește la curtea califatului omeiad, cunoscând bine spe-
cificul și obiceiurile lumii musulmane în plină afirmare. Intră în dialog cu 
teologii musulmani și scrie lucrări în care tratează din punct de vedere doctrinar 
noua religie, prezentând-o ca pe o sectă creștină. După o perioadă în care 
activează la curtea omeiadă de la Damasc, în înalta demnitate de prim consilier 
(πρωτοσύμβουλος), o demnitate asemănătoare cu cea de vizir, se retrage la 
Mănăstirea Sfântului Sava de lângă Ierusalim, dedicându-se studiului, scrisului 
și unei aspre viețuiri ascetice. Din această perioadă datează și polemica avută 
cu iconoclaștii din Imperiul bizantin, Sfântul Părinte fiind printre puținii care 
apără cu înverșunare cultul sfintelor icoane.
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1. introducere

Sfântul Ioan Damaschin (675-749 d. Hr.) este ultimul mare Sfânt Părinte 
al Bisericii răsăritene, cel care încheie perioada patristică în Răsărit, realizatorul 
celei mai renumite sinteze dogmatice, prima mare sumă teologică, atât din 
Răsărit, cât și din Apus, care va deveni o lucrare de referință în lumea creștină, 
fiind comentată până și de Toma dʼAquino. Ea va deveni principalul izvor 
pentru dogma trinitară și pentru cea hristologică și va trece prin epoca Reformei 
și prin perioada scolasticii protestante până la Schleiermacher. Sfântul Părinte 
sirian a scris mult, interesant și foarte actual pentru vremea sa, dar și pentru 
vremea noastră.

Prin originile sale și prin mediul familial în care a trăit și s-a format, Sfântul 
Ioan Damaschin s-a aflat în avangarda teologilor creștini care receptează isla-
mul, această religie nou-apărută, rămânând unul din martorii privilegiați ai 
primelor întâniri dintre creștinism și islam în perioada de expansiune a acestuia 
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din urmă. Este și cel care deschide drumul teologilor care se vor confrunta cu 
islamul, și care vor intra în dialog cu reprezentanții lui în diferite perioade 
istorice. Vorbind araba, rugându-se probabil în aramaică și scriind în greacă, 
Sfântul Ioan Damaschin avea toate atuurile lingvistice, culturale, raționale și 
doctrinare pentru a expune și a prezenta islamul în începuturile sale. 1 I-a fost 
dat Sfântului Ioan Damaschin să ia inițiativa polemicii creștine scrise împotriva 
sectei lui Muhammad, el fiind amintit, pe bună dreptate, în fruntea tuturor 
scriitorilor bizantini și apuseni din Evul Mediu care au realizat o respingere a 
Coranului. Printre aceștia Maracci îi amintește pe următorii: S. Joannes 
Damascenus, S. Petrus Paschasius, Giennensis Episcopus ac Martyr,... Petrus 
Abbas Cluniacensis, Joannes Cantacuzenus Imperator Constantinopolitanus, 
Abunuhus Chaldæus, & Abrahamus de Bethale item Chaldæus, etc. 2

Sfântul Ioan Damaschin era originar din Siria, care, din punct de vedere 
cultural și teologic, a reprezentat un creuzet în care s-au amestecat mai multe 
tendințe, mai multe influențe, dintre care unele eretice. Astfel, în secolul al 
V-lea, după Teodor de Mopsuestia și Teodoret de Cyr, lucrările lui Nemesius 
de Emesa și ale lui Pseudo-Dionisie vor influența Evul Mediu occidental; în 
secolul al VI-lea, puternicele personalități teologice au fixat și au sintetizat 
dogma hristologică: Sever de Antiohia în direcție monofizită, Leonțiu de Bizanț 
după un strict difizism și Leonțiu de Ierusalim potrivit unei perspective neo-
calcedoniene; în secolul al VII-lea, Sfântul Sofronie al Ierusalimului și Sfântul 
Anastasie Sinaitul au aprofundat psihologia lui Hristos, iar în secolul al VIII-
lea Sfântul Ioan Damaschin a făcut marea sinteză teologică, menită a reține 
tot ce era mai semnificativ în materie de doctrină din secolele anterioare. 
Printre alte nume ilustre ale acestui secol pot fi amintite și cele ale marilor 
imnografi: Sfinții Roman Melodul, Ioan Scărarul, Andrei Criteanul, Cosma 
de Maiuma, din partea ortodoxă, Filoxen de Mabburg, Iacob de Sarug și Iacob 
de Edessa, din partea iacobită.

În ciuda atâtor nume celebre, al atâtor personalități teologice, din punct de 
vedere religios, situația nu era chiar una de invidiat, din cauza diviziunilor 
religioase, al ereziilor ivite acum, care zădărniceau efervescența manifestată, 
iar din punct de vedere politic situația era chiar dezastruoasă din cauza 
cuceririlor arabe, turcești și mongole, are s-au succedat unele după altele. 3 Cu 
toate acestea, Siria și Damascul rămân pe mai departe spații de confluență ale 
unor culturi și religii. Interesul suscitat de studierea operei Sfântului Ioan 
Damaschin poate fi explicat și prin încercarea de a înțelege cum au reușit Ioan 

1  A se vedea Dominique Urvoy, Saint Jean Damascène et l’islam, în „La Nef”, Nr. 191, martie 2008, 
în https://www.lanef.net/t_article/saint-jean-damascene-et-l-islam-24842.asp, 10.11.2014, ora 17.32.

2  Ludovico Marraccio, Alcorani textus universus. His omnibus præmissus est Prodromus Totum 
priorem Tomum implens, Ex Typhographia Seminarii, Patavii, MDCXCVIII, p. 2.

3  Père Ignace Dick, Un continuateur arabe de Saint Jean Damascène: Théodore Abuqurra, 
évêque melkite de Ḥarrān, în „Proche Orient Chrétien” 12 (1962), p. 210.
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și tradiția căreia îi aparținea tranziția de la poziția de important centru al lumii 
creștine la înscrierea ca unul dintre locurile sfinte ale islamului. 4

În această perioadă au avut loc contacte și schimburi între creștini și 
musulmani, întâlniri care au declanșat, din partea musulmană, o reflecție reli-
gioasă de aprofundare și de polemică religioasă care a premers elaborării 
propriei filosofii. Sfântul Ioan Damaschin supranumit și „râul de aur”, care a 
împodobit Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, a îmbogățit creștinismul cu 
lucrări dogmatice, apologetice, imnografice, omiletice, moral-ascetice, com-
bătându-i pe eretici și pe musulmani, întărindu-i în credință pe creștinii din 
vremea sa și de mai târziu. 

2. izvoarele pentru cunoașterea vieții Sfântului ioan Damaschin

Spre deosebire de alți Sfinți Părinți, cum ar fi: Sfântul Ioan Gură de Aur, 
Sfântul Ambrozie, Fericitul Augustin și alții, ai căror ucenici le-au consemnat 
în scris viața, redactând biografiile lor extinse, Sfântul Ioan Damaschin nu a 
avut ucenici care să-i scrie viața, deoarece, inițial, ucenicii nu l-au receptat la 
justa sa valoare. La început, datele referitoare la viața sa au fost destul de 
puține și sărace în lămuririle pe care le-au adus, existând, de exemplu, câteva 
referiri în actele Sinodului VII ecumenic. Viața Sfântului Ioan a fost recompusă, 
la puțin timp după trecerea sa la Domnul, în memorii obscure, redactate fără 
eleganță în limba arabă, 5 însă ele au fost folosite la compunerea biografiei în 
limba greacă. Cele dintâi scrieri în limba greacă cunoscute și care oferă o 
informație mai bogată în privința vieții sale sunt: „Viața Sfântului Ștefan Noul 
Martir” (768 d. Hr.) scrisă de diaconul Ștefan în secolul al IX-lea, „Viața 
Sfântului Ștefan Taumaturgul” (794 d. Hr.) scrisă de Leontie, tot în secolul 
IX, „Cronografia” lui Theophanis și „Istoria” patriarhului Nifon al 
Constantinopolului. 6 

Se poate observa aportul secolului al IX-lea în completarea datelor depre viața 
Sfântului Ioan Damaschin. Abia de acum înainte se poate vorbi despre conturarea 
unei vieți legendare, învăluite în sfințenie, comparabilă cu viețile sfinților din 
vechime. Acestea, dorind să umple golul biografic din trecut, aveau drept sursă 
scrierile amintite anterior. În jurul lor se țese o întreagă serie de evenimente și 
întâmplări reale și imaginare, scoțând în relief personalitatea Sfântului Părinte și 
având la bază dragostea deosebită pentru el. 7 Între acestea amintim următoarele 

4  A se vedea în acest sens Pr. Andrew Louth, Ioan Damaschinul. Tradiție și originalitate în 
teologia bizantină - cu câteva scrieri inedite, Trad. de pr. prof. Ioan Ică sn. și diac. Ioan I. Ică jr, 
Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 8.

5  La două sute de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ioan Damaschin, un creștin din Siria 
sau din Palestina a scris o viață a sfântului în limba arabă. Această biografie nu ne-a parvenit, dar 
îi putem judeca valoarea prin traducerea grecească făcută de patriarhul Ioan VI al Ierusalimului, 
martirizat de musulmani în anul 969 d. Hr.

6  Preot dr. Dumitru Moca, Opera liturgică a Sfântului Ioan Damaschin, Editura Universității 
„Aurel Vlaicu”,  Arad, f. a., p. 9.

7  Ibid., p. 10.
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scrieri: Viața aghiografă a Sfântului Ioan Damaschin atribuită patriarhului Ioan al 
VI-lea al Ierusalimului, ucis de musulmani în jurul anului 969, 8 Viața arabă a 
Sfântului Ioan Damaschin, 9 Viața Sfântului Ioan Damaschin și a lui Cosma, 10 Viața 
anonimă a Sfântului Ioan Damaschin de la mănăstirea Theotocos a Născătoarei 
de Dumnezeu din Insula Halchi 11 sau Panegiricul Sfântului Ioan Damaschin, scris 
de Constantin Acrpolitul. În timp, au apărut și „Vieți latine” ale Sfântului Ioan 
Damaschin, indicând interesul tot mai mare, chiar și printre apuseni, pentru 
cunoașterea vieții și activității ultimului mare Sfânt Părinte al Bisericii Răsăritului. 12

8  Lucrarea, împărțită în 39 de capitole și paragrafe, a fost editată pentru prima dată la Roma în 
anul 1553 de Nicolaus Majoranus, cunoscând apoi mai multe ediții. Pentru mai multe date despre 
sursele biografice ale Sfântului Ioan Damaschin, a se consulta Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum 
Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Vol. XIII ab an. DCCLXXXVII usq; ad an. DCCCXIV 
incl, col. 400 C, Expensis Antonii Zatta Veneti, Florentiæ, MDCCLXVII și Pr. Dr. Dumitru Fecioru, 
Viața Sfântului Ioan Damaschin. Studii de istorie literară creștină, București, 1935, VIII+191 p. 
(teza de doctorat). Lucrarea era de fapt o traducere amplificată a unui original arab și deși era atri-
buită patriarhului de Ierusalim Ioan al VI-lea, această atribuire a fost puternic contestată, dacă nu 
chiar abandonată în momentul în care s-a crezut că a fost descoperit și publicat originalul arab 
publicat de P. Constantin Bacha, cu titlul Biographie de Saint Jean Damascène, Texte original arabe, 
Imprimerie Grecque Melchite de St. Paul, Harissa, 1912. G. Graf, care a tradus această Viață în 
limba germană în anul 1913 a demonstrat, sau aproape, că această Viață arabă era cea pe care a 
amplificat-o patrairhul Ioan VI. Însă în unul dintre manuscrise folosite de C. Bacha apare anul 1085 
și îi este atribuit ieromonahului Mihail al Antiohiei, ceea ce înseamnă că nu putea să-i aparțină lui 
Ioan VI, martirizat în anul 969, ci ar putea fi vorba despre patriarhul Ioan al VIII-lea, care i-a suc-
cedat lui Simeon al II-lea în anul 1105. Despre Simeon al II-lea a scris M. Jugie studiul Notes de 
littérature byzntine, în „Échos dʼOrient”, t. XXVI, 148 (1927), p. 421-425.  

9  Traducerea lui Constantin Bacha a avut la bază trei manuscrise, dintre care cel mai vechi era Vatic. 
arabicus 79, datat 1223. Îndată a apărut și traducerea englezească: Biography of St. John Damascene. 
Original arabic text published for the first time, Luzac, Londres, 1912. În anul următor, Georges Graf a 
tradus-o în germană. În anul 1914 M.C. Kekelidze a tradus în georgiană textul arab al lui Mihail de 
Antiohia. Lucrarea a fost scrisă de monahul Mihail și a fost publicată abia în anul 1912 de către Constantin 
Bacha. Ca și conținut, lucrarea se aseamănă cu cea a patriarhului Ioan VI al Ierusalimului, deosebite fiind 
doar prologul, introducerea și epilogul. În prolog, Mihail prezintă motivul pentru care a fost compusă 
lucrarea: „fiind cucerit orașul său de către saracini, acesta (Mihail) a căzut în robie ca mulți alți cetățeni” 
ai metropolei, fapt petrecut la 4 decembrie. Amintindu-și că acea zi era ziua de pomenire a Sfântului 
Ioan Damaschin și a Sfintei Mucenițe Varvara, monahul Mihail s-a rugat lor ca să fie eliberat din robie, 
ceea ce s-a și întâmplat. În semn de recunoștință a scris Viața Sfântului Ioan Damaschin. A se vedea în 
acest sens Viața Sfântului Ioan Damaschin, în „Viețile Sfinților pe luna Decembrie”, Editura Episcopiei 
Romanului, Iași, 2000, p. 64. A se consulta și studiul lui Rocio Daga Portillo, intitulat The Arabic Life 
of St. John of Damascus, în „Parole de lʼOrient” 21 (1996), p. 157-188.

10  Lucrarea a fost scrisă de Ioan Mercuropolos, patriarhul Ierusalimului și este aproape identică 
cu cea a patriarhului Ioan al Ierusalimului. A se vedea D. Fecioru, op. cit., p. 29. 

11  Această lucrare este diferită de celelalte, oferind alte amănunte despre viața Sfântului Părinte. 
De exemplu, se afirmă că Serghie, tatăl Sfântului Ioan, a fost musulman și a rămas astfel până la 
moarte. Într-o altă parte apare informația că Sfântul Ioan Damaschin a sihăstrit în pustia Egiptului 
lângă un bătrân foarte aspru. A se consulta D. Fecioru, op. cit., p. 39.

12  Despre edițiile lucrărilor despre viața Sfântului Ioan Damaschin care au apărut în răsărit și 
apus a se consulta și studiul lui Martin Jugie, La vie de saint Jean Damascène, în „Échos dʼOrient”, 
tome 23, 134 (1924), p. 137-138.
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Multe dintre aceste „Vieți” orientale și latine, cu o importantă încărcătură 
legendară, au fost adunate de doctul Lequien în ediția sa din operele 
damaschiniene, 13 iar Martin Jugie își exprima regretul că acest savant, care 
cunoștea mai bine ca oricine altineva, opera Sfântului Părinte și care a adunat 
rarele mărturii de valoare în această privință nu și-a propus să scrie o variantă 
originală a vieții Sfântului Ioan, lipsită de orice elemente legendare. 14

În anul 1926, într-un număr din revista Orientalia Christiana, R.P.M. Gordillo, 
profesor la Institutul Pontifical Oriental din Roma, a publicat două documente 
noi: 1. o nouă viață a Doctorului de la Damasc, semnalată încă din anul 1886 
de Gardthausen în Cod. Sinaiticus graec. 376, din secolul X-XI, 15 și de către 
R.P. Delehaye în 1905 în Cod. Marc. graec. 363, din secolul al XI-lea 16 și 2. o 
lungă mărturisire de credință numită Libellus Orthodoxiae, păstrată și pusă sub 
numele Sfântului Ioan Damaschin în două manuscrise, cod. Parisinus graec. 
396, din secolul al XIII-lea și Barberinus graec. 508, din secolul al XIV-lea. 17 
Această ultimă lucrare nu era cunoscută atunci când Lequien a publicat operele 
damaschiniene. Libellus Orthodoxiae nu este o lucrare autentică, neaparținându-i 
Sfântului Ioan Damaschin, P. Gordillo aducând mai multe tipuri de argumente 
în susținerea acestei ipoteze. 18 Se pare că i-a aparținut unui autor de secol XI, 
mai multe din scrierile acestuia fiind puse pe numele ilustrului său predecesor. 
Cât privește prima lucrare, numită de autor Vita Marciana, după numele manus-
crisului din biblioteca de la catedrala Sfântul Marcu de la Veneția, cunoscută și 
sub denumirea de Viața anonimă a Sfântului Ioan Damaschin, P. Gordillo îi 
acordă o foarte mare importanță deși M. Jugie susține lipsa de valoare docu-
mentară a acestei scrieri. Este una foarte scurtă, de doar nouă zeci de rânduri, 
încât cu greu poate fi echivalată cu o autentică scriere numită Viață a unui sfânt. 
Nici conținutul nu compensează prin valoare, fiind „de o rară lipsă de semnificație, 
și amestecat cu două sau trei afirmații eronate ori cu totul neverosimile”. 19 
Amintim în acest sens informația potrivit căreia la începutul domniei împăratului 
Leon III Isaurul Ioan ar fi făcut o călătorie la Constantinopol, unde l-ar fi întâlnit 
pe patriarhul Gherman, bucurându-se de înțelepciunea sa, dar și cea în care se 
spune că Sfântul Ioan ar fi murit în orașul natal Damasc, după o viață îndelungată, 
trăită timp de șaptezeci de ani în asceză și în practicarea virtuților. 20 Or, aceste 

13  A se vedea P.G. XCIV, col. 490-514. Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca Prior, Accurante 
Jacques-Paul Migne, Patrologiae Graecae, Tomus XCIV, S. Joannes Damascenus, Paris, 1864.

14  M. Jugie, La vie de saint Jean Damascène, p. 138.
15  V. Gardthausen, Catalogus codicum graecorum Sinaiticorum, E Typographeo Clarendoniano, 

Oxonii, MDCCCLXXXVI.
16  M. Gordillo S. J., Damascenica, I, Vita Marciana, - II, Libellus Orthodoxiae, în „Orientalia 

Christiana”, VIII, Roma 29 (1926), p. 45-104.
17  M. Jugie, Une nouvelle vie et un nouvel écrit de saint Jean Damascène, în „Échos dʼOrient”, 

tome 28, 153 (1929), p. 35.
18  Ibid., p. 37-38.
19  Ibid., p. 38.
20  M. Gordillo, art. cit., p. 80, unde autorul demontează această afirmație, precum și o nouă eroare 

potrivit căreia Sfântul Ioan ar fi intrat foarte tânăr în mănăstire, însă eroarea aceasta vine să confirme 
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date sunt puțin credibile și foarte greu de argumentat. Probabil Vita Marciana 
datează din prima jumătate a secolului al XI-lea, în orice caz înainte de apariția 
Vieții grecești.

3. repere în biografia Sfântului ioan Damaschin 

3.1. Familia Sfântului Ioan Damaschin

Atunci când vorbim despre Sfântul Ioan Damaschin și despre raportarea 
sa la islam, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că el provenea din celebra 
familie Mansur din Damasc, oraș deosebit de important pentru etapa inițială 
a răspândirii islamului. Familia Mansur era o familie creștină de origine arabă, 
probabil din tribul ghasanizilor. Imperiul bizantin folosea triburile arabe în 
propriul sistem de apărare în fața persanilor. În anul 630, cu ajutorul triburilor 
arabe, împăratul bizantin Heraclie i-a înlăturat pe perși din Orientul Apropiat 
și a readus Sfânta Cruce la Ierusalim. 

În anul 661, după căderea Imperiului persan, califul Muʼawiya preia puterea 
și întemeiază o adevărată dinastie, cea a omeiazilor, la Damasc, refuzând să 
rezideze la Medina. În perioada următoare, el va face cuceriri importante în 
Nordul Africii și Spania, cucerind Ciprul și având curajul de a asedia în două 
rânduri Constantinopolul. 21 

Celebritatea numelui de Mansur 22 nu era una de bun augur pentru creștini, 
deoarece Mansur ibn Sarjun, bunicul Sfântului Ioan Damaschin, a jucat un rol 
important în capitularea în condiții onorabile a Damascului, la 4 septembrie 635, 
în mâinile arabilor, însă nu înainte de a face tot posibilul de a apăra orașul. 
Eutihie, patriarhul Alexandriei îl acuză de trădare, 23 însă Teofan (secolele VIII-IX) 
și Elmakinus apără memoria bunicului Sfântului Ioan Damaschin. Pentru pre-
darea Damascului în mâinile arabilor a primit drept recompensă însărcinarea de 
a veghea asupra administrației fiscale din întregul Imperiu arab. 24 Mansur ibn 
vârsta de 104 ani pe care o propune un sinaxar grecesc. Adunând pe cei 34 de ani pe care i-ar fi trăit 
Sfântul Ioan la curtea de la Damasc cu cei 70 de viață ascetică s-ar fi ajuns la 104 ani de viață.

21  Despre domnia lui Muʼawiya a se consulta Canon Sell, ʼUmayyazii și ʻabbasizii, Trad. de Pr. 
prof. univ. dr. Alexandru Stan, Biblioteca islamica Nr. 5, Editura Kriterion, București, 2002, p. 10, u.

22  Supranumele arab mansur însemna „ajutat”, „răscumpărat (de Dumnezeu)” sau „victoriosul”, 
însă împăratul Constantin V Copronim, din dușmănie față de Sfântul Ioan Damaschin, îl va carica-
turiza, transformându-l în manzir, care înseamnă „bastard”. A se consulta în acest sens Ioan G. 
Coman, Patrologie. Manual pentru uzul studenților Institutelor Teologice, Editura Institutului Biblic 
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1956, p. 291.

23  „Sergius (filius Mansoris illius, qui Mosleminis in capienda Damasco open tulit, ideoque in 
omnibus regionibus anathemate devotus fuit)”, Eutychius, Annales, P.G. CXI, col. 1135, cf. 
Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca Prior, Accurante Jacques-Paul Migne, Patrologiae 
Graecae, Tomus CXI, Nicolaus CP, Eutychius Alexandrinus, Basilius Neopatrensis, Basilius 
Cesariensis cognomento Minimus, alii, Paris, 1863.

24  El făcea parte dintre acei „creștini utili” (existau și „evrei utili”), care s-au pus în slujba 
pătrunderii islamului în țările respective, uneori prin trădare, alcătuind partida „colaboraționiștilor” 
nonmusulmani, lagați  atât economic, cât și politic de regimul musulman. A se vedea în acest sens 
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Sarjun a fost cu siguranță un supraviețuitor, deoarece și-a menținut poziția în 
administraia fiscală a Siriei de la începutul secolului VII, sub stăpânire bizantină, 
în timpul ocupației persane anterioare, din 612 până în 628, iar apoi sub Heraclie, 
în anul 628 când acesta a recucerit Damascul de la persani, în schimbul unei 
indemnizații de 1000 de dinari și în cele din urmă sub arabi. 25

După moartea bunicului, tatăl sfântului, Sargun ben-Mansur (Serghie), 26 a 
preluat sarcina fiscalității imperiului. După mărturia cronografilor arabi și 
creștini, Serghie a fost consilierul intim al califilor Muʻawiya I (660-680 d. 
Hr.) și ʻAbd-al-Malik (685-705 d. Hr.) 27 nu numai în afacerile de stat, ci și în 
petrecerile care depășeau limitele Coranului și ale moralei creștine. 28 Se pare 
că noii califi de la Damasc au împrumutat câte ceva din moravurile unor 
împărați bizantini și mai ales ale regilor persani. De exemplu, Yazid bea vin, 
în ciuda prescripțiilor coranice, iar ʻAbd-al-Malik a bătut monedă cu chipul 
său, în care apărea încins cu o sabie. 29 

Serghie mai avea și rolul de șef civil, de reprezentant al creștinilor, în calitate 
de „tolerați”, „protejați” (dhimmi), în fața califului și a știut să se foloseacă de 
această calitate pentru a-i proteja pe creștini. Biograful din secolul al X-lea ni-l 
prezintă ca fiind plin de dragoste pentru prizonierii creștini prinși de necredincioși 
în permanentele lor expediții îndreptate împotriva Imperiului bizantin.

Serghie nu doar că avea calitatea de înalt dregător la curtea califului ̒ Abd-
al-Malik din Damasc, dar era legat de acesta printr-o strânsă prietenie. Califul 
conștientiza faptul că arabii erau oameni de război, mai puțin pricepuți în arta 
diplomației, în știința afacerilor civile și a politicii, de aceea a acceptat ca una 
din sarcinile cele mai sensibile ale califatului, și anume cea financiară, să fie 
preluată de un creștin. Pe baza acestor mărturii formulează M. Jugie concluzia 
că „fără-ndoială toleranța relativă de care au făcut dovadă primii omeiazi față 
de creștini îi este atribuită unei bune părți din influența sa”. 30 

Așadar, Sfântul Ioan făcea parte dintr-o familie creștină înstărită, de înalți 
demnitari, care s-a pus în slujba califilor musulmani și care, trăind în apropierea 
califilor musulmani, aveau o profundă cunoaștere a credințelor și practicilor 
religiei cuceritorilor. 

Preot Prof. Dr. Emanoil Băbuș, Bizanțul istorie și spiritualitate, Ed. a II-a, Editura Sofia, București, 
2010, p. 273. A se vedea și A.K., John of Damascus, în The Oxford Dictionary of Byzantium, Editor 
in chief Alexander P. Kazhdan, Vol. 2, Oxford University Press, New York-Oxford, 1991, p. 1063.

25  A. Louth, op. cit., p. 21-22.
26  În Chronographia islamica, tatăl Sfântului Ioan Damaschin apare cu numele Mansūr b. 

Sarġūn, iar numele bunicului său este ortografiat Sarġūn b. Mansūr al-Nasrāni, cf. Leone Caetani, 
Chronographia islamica, Librairie Paul Geuthner, Paris, 1912, p. 465.

27  Louis Halphen, Les barbares des grande invasions aux conquêtes turques du XIè siècle, 
Librairie Félix Alcan, Paris, 1926, p. 135.

28  Cf. Theophanis, Chronographia, în Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca Prior, 
Accurante Jacques-Paul Migne, Patrologiae Graecae, Tomus CVIII, Theophanes, Leo Grammaticus, 
auctor incertus, Anastasius Bibliothecarius, Paris, 1863, col. 823-824.

29  L.A. Sedillot, Histoire des Arabes, Librairie de L. Hachette et Cie,  Paris, 1854, p. 141.
30  M. Jugie, La vie de saint Jean Damascène, p. 140.
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3.2. De la Damasc la Ierusalim

Sfântul Ioan Damaschin (Yūḥannā b. Manṣūr b. Sarġūn, după numele său 
arab) s-a născut la Damasc în Siria (de unde și numele de Damaschin), pe la 
anul 675, 31 când trecuse mai puțin de jumătate de veac de la moartea lui 
Muhammad, iar Siria fusese deja cucerită. Era perioada domniei califului 
ʻAbd-al-Malik, cel de-al cincilea calif al dinastiei omeiade, o perioadă de 
relaxare politică și religioasă după avântul inițial. Din punct de vedere religios, 
califul a permis apariția unor secte exaltate în sânul islamului care se întemeiau 
pe o interpretare riguroasă a Coranului. 32 

Serghie a făcut tot posibilul pentru a le oferi o educație aleasă fiilor săi Ioan 
și Cosma cel Tânăr (fiu adoptiv). 33 În acest sens, îl va răscumpăra din robie pe 
Cosma Asincrit, un călugăr calabrez foarte bine pregătit atât în teologie, cât 
și în domeniul filosofiei și al științelor vremii. Când călugărul Cosma a început 
să se ocupe de educația celor doi, se pare că tânărul Ioan era în vârstă de doi-
sprezece ani, după cum reiese din Viața anonimă a Sfântului Ioan Damaschin. 34 
Din această scriere reiese faptul că cel puțin până la acea vârstă, Ioan primise 
o educație similară cu cea primită de copiii sarazinilor. Deși nu reiese în mod 
clar din nici un document că ar fi beneficiat de aceeași educație ca și prințul 
Yazid I, nici nu poate fi exclusă din start această ipoteză. 35 Pare justificat ca 
expresia τάς τῶν Σαρακηνῶν βίβλους (cărțile sau literatura sau scripturile 
saracinilor) să se refere la memorarea și recitarea, de către Ioan, a Coranului 
și a Hadithului, ca și a poeziei arabe, după cum era uzanța acelor timpuri. 36 

Se cunoaște că limba greacă rămâne, cel puțin pentru o perioadă, limba 
oficială a administrației omeiade în Siria, deși siriaca și araba erau folosite pe 
scară largă. Abia califii ʻAbd-al-Malik și în special Walid I fac o reformă 
administrativă și înlocuiesc limba greacă cu limba arabă în administrație. 
Specialiștii sunt de părere că Sfântul Ioan cunoștea destul de bine limba arabă 

31  A se vedea R.D. Portillo, art. cit., p. 158 sau Adel-Théodor Khoury, Les Théologiens Byzantins 
et lʼIslam. Textes et auteurs (VIIIe-XIIIe S), Éditions Nauwelaerts, Louvain, Béatrice Nauwelaerts, 
Paris, 1969, p. 47. Alți autori propun anul 676 d. Hr. ca an al nașterii Sfântului Ioan Damaschin. A 
se vedea Félix Nève, St. Jean Damascène et son influence en Orient sous les premièrs Khalifes, 
Etrait de le „Revue Belge et Etrangère”, Tome XII, 1861, I. Nasrallah schimbă data nașterii Sfântului 
Ioan, fixată în general undeva între 670 și 680 și propune perioada 655-660.  

32  Între aceste secte le amintim pe cele ale kharijiților, mutaziliților sau separatiștilor, azarakiților, 
safrienilor etc. A se vedea L. A. Sedillot, op. cit., p. 141. 

33  Sfântul Cosma de Maiuma a rămas de timpuriu orfan și a fost adoptat de milostivul Serghie. 
Biograful este primul care afirmă această relație de rudenie între cei doi iluștri melozi, chiar dacă 
din scrisoarea prin care Ioan îi dedică principala sa lucrare: Izvorul cunoștinței, celui care ar fi fost 
fratele său adoptiv nimic nu trădează o asemenea intimitate. De aceea subiectul fraternității dintre 
cei doi rămâne în discuție.

34  A se vedea Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam. The ”Heresy of the Ishmaelites”, 
E.J. Brill, Leiden, 1972, p. 40.

35  Despre educația primită de Sfântul Ioan, a se vedea P. Joseph Nasrallah, Saint Jean de Damas, 
son époque, sa vie, son œuvre, Harissa, 1930, p. 62, u.

36  D.J. Sahas, op. cit., p. 40.
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datorită educației primite până la vârsta de doisprezece ani și pentru că trăia 
într-un mediu arab, neputând fi izolat de acesta, dar și pentru că la Mănăstirea 
Sfântul Sava în secolul VIII se vorbea și limba arabă, deoarece mănăstirea 
avea relații cu beduinii dimprejur și pentru că unii monahi erau de origine 
arabă. 37 Însă Sfântul Ioan era vorbitor de greacă. Atunci când a fost scrisă Viața 
greacă a Sfântului Părinte creștinii, care trăiau deja de câteva secole sub arabi, 
erau mirați de erudiția sa clasică, însă în secolul al VII-lea învățământul ele-
nistic era înfloritor în Orientul Mijlociu, probabil chiar mai înfloritor decât în 
Constantinopolul aflat sub diferite asedii. Este curios însă, și imposibil de 
explicat, de ce acest călugăr italian atât de învățat nu i-a învățat pe elevii săi 
limba latină și nimic din tezaurul patristicii occidentale, pe care Sfântul Ioan 
o ignoră aproape în totalitate. 38 Ca atare, formația sa intelectuală era în exclu-
sivitate grecească, studiindu-i pe filosofii greci, din care a știut să ia ceea ce 
era mai bun pentru explicarea dogmelor creștine. În Viața greacă a Sfântul 
Ioan Damaschin 39 se arată că a fost educat să nu poarte arme și să nu meargă 
la vânătoare, ci să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu.

În ceea ce privește teologia propriu-zisă, se crede că a făcut încă din copilărie 
un studiu special, după cum reiese din propria sa mărturie, în care afirmă că abia 
după intrarea în Mănăstirea Sfântul Sava a dobândit o cunoaștere aprofundată 
a învățăturii sfinte, de unde putem deduce că și înainte primise o anumită educație 
religioasă. Din discuția avută de Ioan cu călugărul Cosma ne putem face o idee 
despre ce tip de știință a putut primi Sântul Ioan Damaschin de la dascălul său: 
retorică, fizică, aritmetică, geometrie, muzică, astronomie și teologie. 40 

Sfântul Ioan nici nu a fost singurul fiu al lui Serghie, având cel puțin încă 
un frate de sânge, cunoscut sub numele de Teodor, exilat în deșert de către 
califul Hisham în anul 734, nu se știe pentru ce motiv. 41 El este unchiul patern 
al Sfântului Ștefan Taumaturgul († 31 martie 794), care în același an (734 d. 
Hr.) a intrat în Mănăstirea Sfântul Sava, unde va rămâne cincisprezece ani sub 
influența Sfântului Ioan. După mărturia lui Eutihie, familia Mansur nu s-a 
stins cu cei doi călugări, Ioan și Ștefan, ea dând doi patriarhi de Ierusalim în 
cursul secolului al IX-lea: Serghie (842-858) și Ilie al III-lea (879-907?). 42

Serviciul pe care tatăl său l-a prestat la curtea califului din Damasc, i-a 
asigurat lui Ioan, încă din tinerețe, favoarea califilor omeiazi, care i-au succedat 
lui ʻAbd-al-Malik. Cu califul Yazid al II-lea Sfântul Ioan a copilărit, așa încât 
în primii ani ai secolului al VIII-lea, a fost ridicat nu doar la demnitatea de șef 
al divanului sau logothet general, ca tatăl său, ci la o demnitate mai înaltă, cea 
de prim consilier (πρωτοσύμβουλος), o demnitate asemănătoare cu cea de 

37  Ibid., p. 46-47.
38  A se vedea în acest sens M. Jugie, La vie de saint Jean Damascène, p. 140.
39  A se consulta P.G. XCIV, col. 429-489. 
40  P.G. XCIV, col. 941-944. 
41  Theophanis, Chronographia, ad an 6226, col. 828 B.
42  Le Quien, Oriens Christianus, t. III, p. 366-369, 460-463.
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vizir sau prim ministru sau de mare trezorier, după dorința tatălui său. 43 Ioan 
devine succesorul tatălui său în această înaltă demnitate de la curtea omeiadă, 
după cum mărturisesc cronicile arabe. De aceea, când, mai târziu, Ioan a părăsit 
acest mod de viață îmbrățișând viața monahală, el a fost asemănat cu Sfântul 
Evanghelist Matei pe care Mântuitorul l-a chemat dintre oamenii de finanțe, 
dintre strângătorii de taxe, după cum afirmă cronica arabă, fiind confirmată 
de un pasaj din actele Sinodului VII ecumenic. 44 Când a renunțat Sfântul Ioan 
Damaschin la această demnitate nu știm exact, data putând fi stabilită doar 
prin intermediul altor informații sigure pe care le avem. Dacă i-am acorda 
credit biografului, viziratul lui Ioan ar fi durat până către anul 730 d. Hr., după 
care Sfântul Părinte s-ar fi lansat în celebrele tratate dogmatice în apărarea 
Sfintelor icoane împotriva împăratului eretic Leon al III-lea Isaurul.   

Pe baza educației primite, a studiilor sale și a viețuirii într-un mediu care 
îi permitea să analizeze atât creștinismul cât și islamul, Ioan Mansur, zis și 
Damaschin, constată, la curtea califului Yazid al II-lea, 45 influența monofiziților 
care sprijineau iconoclasmul. Familiaritatea sa cu limba arabă și cu islamul 
datează din această perioadă, iar cunoașterea islamului care nu era de neglijat 
i-a permis să-și îndrepte polemica împotriva noii religii. ʿ Aziz Suryal ʿ Aṭiyya 
afirmă că Sfântul Ioan Damaschin a participat, la curtea de la Damasc, la 
dezbaterile dintre creștini și musulmani desfășurate în prezența califului. 46

Sfântul Ioan Damaschin nu putea rămâne indiferent la conflictul de idei 
care se ducea între partida ortodoxă și cea iconoclastă. Va lua pana și va apăra 
învățătura de credință ortodoxă în punctele în care era atacată de principalele 
erezii, și în special de iconoclasm. El va redacta trei cuvântări în sprijinul 
sfintelor icoane. În ciuda acestor luări de poziție, califul Yazid al II-lea îl stima 
pe Sf. Ioan, pentru calitățile sale umane, pentru cunoștințele vaste, dar și pentru 
prietenia ce-i lega, motiv pentru care l-a invitat să preia funcțiile de la curte 
ale tatălui său.

3.3. La Mănăstirea Sfântului Sava

Văzând că situația creștinilor se degrada tot mai mult, având o puternică 
înclinație pentru viața ascetică dar mai ales mânat de dorința de a-L propovădui 
pe Hristos, Sfântul Ioan Damaschin a renunțat la onoruri, și-a împărțit averea 
la săraci, a făcut donații bisericilor, și-a eliberat robii și în loc să-și lepede 
credința se va retrage, împreună cu fratele său, Sfântul Cosma de Maiuma, la 
Mănăstirea Sfântul Sava, de lângă Ierusalim, de unde și numele de Aghiopolit.

43  L. Caetani, op. cit., p. 465. Acest fapt este dovedit atât de Viețile grecești, cât și de cea arabă 
a Sfântului Ioan Damaschin, cf. D.J. Sahas, op. cit., p. 42.

44  Félix Nève, St. Jean Damascène et son influence en Orient sous les premièrs Khalifes, Etrait 
de le „Revue Belge et Etrangère”, Tome XII, 1861, I.

45  A se vedea C. Sell, ʼUmayyazii și ʻabbasizii, p. 25-27, 33-39.
46  ʿ Aziz Suryal ʿ Aṭiyya, St. John Damascene. Survey of the Unpublished Arabic Versions of his 

Works in Sinai, p. 73-83 în Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A.R. Gibb, Edited by 
George Makdisi, Harvard University Press, Cambridge, 1965.
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Din documente reiese că Sfântul Ioan Damaschin fusese călugăr și preot 
încă înainte de anul 726, dar se pune întrebarea cu cât timp înainte fusese tuns 
în monahism și hirotonit preot? Un răspuns aproape cert ni-l oferă un fragment 
din Actele Sinodului VII ecumenic de la Niceea din anul 787: „După exemplul 
evanghelistului Matei, Ioan va abandona totul pentru a-L urma pe Hristos, 
considerând oprobiul lui Hristos ca o bogăție superioară bogățiilor Arabiei. El 
va prefera să fie urât împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure 
de plăcerile trecătoare ale păcatului”. 47 Există aici o aluzie clară la persecuțiile 
declanșate de conducătorii musulmani ai Siriei împotriva creștinilor. Despre 
acestea, cronicarii Teofan și Mihail Sirianul ne vorbesc sumar. 

La Mănăstirea Sfântului Sava se găsea o bogată bibliotecă ce cuprindea 
lucrări ale Sfinților Părinți ai Bisericii, Sfântul Ioan dedicându-se trăirii întru 
Hristos și studierii teologiei creștine și dialecticii. Mai mult ca sigur din această 
perioadă datează opera sa teologică, deși nu putem exclude posibilitatea ca 
unele lucrări să fi fost compuse cât timp a stat în slujba califatului omeiad la 
Damasc, pe care acum a avut prilejul să le revadă cu grijă și să le corecteze.

După intrarea în monahism a fost hirotonit preot de către patriarhul Ioan 
al V-lea al Ierusalimului, pentru a-l avea mai aproape, și îl însărcinează să 
predice în biserica Învierii Domnului (Anastasis) din Ierusalim. 48 În Cronica 
sa, Teofan atestă tradiția potrivit căreia avea faimă de predicator, fapt pentru 
care îl va numi de fiecare dată Ioan Chrysorrhoas („[râul] curgător de aur”), 
motivul fiind aurul duhovnicesc care strălucea din cuvântul și viața sa. Pe 
lângă această mențiune, Teofan în Cronografia sa afirmă că Sfântul Ioan a 
mai ținut un cuvânt de laudă adusă lui Petru al Maiumei, martirizat pentru 
afurisirea lui Muhammad și a învățăturii sale false, în anul 743. 49 În același 
an, fratele său Cosma, supranumit Melodul, a fost hirotonit episcop în cetatea 
Maiuma de lângă Gaza, fiind cunoscut și sub numele de Cosma de Maiuma. 
Sfântul Ioan, din dorința sa, va rămâne preot și monah până la sfârșitul vieții. 

După intrarea în mănăstire, a fost supus mult timp, de către părintele său 
duhovnicesc, unor aspre încercări. Acesta, pentru a-l mortifica pe ucenicul 
său, i-a prescris să facă abstracție de toată știința acumulată până atunci, dar 
și de darurile sale și să nu mai compună imne și tropare pentru a-L lăuda pe 
Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe sfinți. Sfântul a cedat totuși la rugămințile 
fratelui unui călugăr care murise și pentru a-l mângâia a compus frumoasele 
tropare idiomele, cunoscute și ca stihirile sau samoglasnicele lui Ioan Damaschin 
de la Rânduiala înmormântării mirenilor 50 Teribilă a fost supărarea bătrânului 

47  Cf. Acta Nicaenae Synodi, actio VI, col. 358, J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et 
Amplissima Collectio, t. XIII.

48  R.D. Portillo propune anul 725, începutul controversei iconoclaste, ca an al hirotoniei sale 
întru preot. A se vedea Cf. R.D. Portillo, art. cit., p. 159-160. 

49  Theophanis, Chronographia, ad an. 6234, p. 643, în Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. 
Theophanes. Volumen I, Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Impensis Ed 
Weberi, Bonnae, MDCCCXXXIX. 

50  A se vedea Rânduiala înmormântării mirenilor în Molitfelnic, Tipărit cu Binecuvântarea Prea 
Fericitului Justinian Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ediția a III-a, Editura Institutului Biblic 
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și corecția aplicată. Pentru a obține iertarea, ucenicul a trebuit să curețe toaletele 
din întreaga lavră. Ioan a ascultat și a învins încă o dată demonul mândriei. 
Însă Fecioara Maria i-a apărut în vis bătrânului avvă și i-a reproșat de a fi 
închis izvorul de unde ieșea o apă atât de dulce, de curată și de abundentă, 
odihnitoare pentru suflet. 51 Și Fecioara a continuat prezicând, într-un limbaj 
poetic, rolul doctrinar al lui Chryssorhoas. 52 Toate aceste informații au fost 
furnizate de biograful Sfântului Ioan Damaschin.

În perioada petrecută la Mănăstirea Sfântul Sava, Sfântul Ioan nu doar că 
a scris lucrări teologice, ci a și învățat prin viu grai, fiind profesor în adevăratul 
înțeles al cuvântului. Lucrarea Introducere elementară în dogme, se pare că a 
fost adunată din gura „smeritului călugăr Ioan din Damasc”, 53 după cum reiese 
din mai multe indicii existente în diferite manuscrise ale lucrării. Teodor Abū 
Qurra, care a scris un scurt Dialog dintre un creștin și un sarazin, îl prezintă 
ca pe un „extras din lecțiile orale date de Ioan din Damasc”. 54 Iar când croni-
carul Teofan îl numește „διδάσκαλς ἄριστος”, poate această expresie s-ar putea 
traduce prin „profesor eminent”. Se poate afirma că Sfântul Părinte avea și 
darul elocinței. „Accentul oratoric se remarcă în multe pasaje din scrierile sale 
dogmatice și polemice... Astfel, nu este de mirare că... era predicatorul căutat 
al marilor solemnități ierusalimitene. Din păcate, prea puțin numeroase sunt 
eșantioanele predicii sale ajunse până la noi. Cel puțin, cele puține pe care le 
avem justifică pe deplin supranumele de Chrysorhoas care i-a fost dat”. 55 
Prestigiul de care se bucura era dovedit prin faptul că la el făcea apel întrega 
Sirie și Palestina acelor timpuri când era vorba de respingerea vreunei erezii 
sau de compunerea unei scrieri doctrinare.

Din anul 732, Sfântul Ioan Damaschin a viețuit la Mănăstirea Sfântul Sava 
până la sfârșitul vieții sale, împreună cu nepotul Ștefan. 56 Nu se cunoaște ca Sfântul 
Ioan să fi abandonat mănăstirea spre sfârșitul vieții și o tradiție, care merge până 
în secolul al XII-lea, inclusiv, arată că mormântul Sfântului se afla acolo.
și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1976, p. 179-180. Acestea apar în P.G. 
XCVI, col. 1308. Cf. Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca Prior, Accurante Jacques-Paul 
Migne, Patrologiae Graecae, Tomus XCVI, Santi Patri nostri Joannis Damasceni, Tomus tertius, 
Paris, 1860.

51  Vita Ioannis Damasceni, 24-32, în P.G. XCVI, col. 464-474. 
52  M. Jugie, La vie de saint Jean Damascène, p. 150.
53  P.G. XCVI, col. 100 A. Cf. Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca Prior, Accurante 

Jacques-Paul Migne, Patrologiae Graecae, Tomus XCVI, Santi Patri nostri Joannis Damasceni, 
Tomus tertius, Paris, 1860.

54  „Διὰ φωνῆς ҆Ιωάννου Δαμασκηνοῦ”, P.G. XCVI, col. 1596.
55  M. Jugie, La vie de saint Jean Damascène, p. 153. A se vedea și Constantine N. Tsirpanlis, 

The saintsʼMessage, în „Orthodox Thought and Life” 4 (1987), p. 32.
56  Despre viața monahului Ștefan de la Mănăstirea Sfântul Sava a se consulta David H. Vila, 

Stephen Manṣūr, în  Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Vol. 1 (600-900), ed. 
David Thomas and Barbara Roggema, Leiden, Brill, 2009, p. 388-389. A se vedea și M.-F. Auzépy, 
De la Palestine à Constantinopole (VIIIe-IXe siècles): Étienne le Sabaïte et Jean Damascène, în 
„Travaux et Mémoires” 12 (1984), p. 183-218.
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Se cunoaște că Sfântul Ioan Damaschin a adormit întru Domnul la 4 decem-
brie anul 749, în aceeași mănăstire din deșertul Iudeii, însă data adormirii sale 
nu este sigură, unii plasând-o chiar în anii 756 sau 760, la puțin timp după sinodul 
de la Hieria, împortriva hotărârilor căruia a luat atitudine. Data la care i se face 
pomenirea în Mineiul Ortodox până astăzi este cea de 4 decembrie, iar în apus 
este pomenit la 6 mai. 57 Mormântul și chilia sa au devenit loc de pelerinaj pentru 
toți cei care ajung să viziteze vestita mănăstirea ierusalimiteană.

Sfântul Ioan a avut reputația sfințeniei printre contemporani, cultul adus 
lui începând imediat după moarte. Sinodul VII ecumenic îi aduce un important 
elogiu, prezentându-l ca pe un apărător neînfricat al Tradiției și al unității 
Bisericii lui Hristos. Încă de la începutul secolului al IX-lea, Teofan și Ștefan 
de Bizanț i-au dat apelativul de sfânt. Din secolul al X-lea, numele său va 
apărea în primele sinaxare fie în 29 noiembrie, fie în 4 decembrie, această din 
urmă dată rămânând în sinaxarele grecești. În Biserica Romano-Catolică, printr-
un decret din 19 august 1890, papa Leon al XIII-lea îl va proclama Doctor al 
Bisericii și ziua sărbătoririi lui a devenit una generală pentru întreaga Biserică, 
fixând-o la 27 martie. 

Mult timp venerate în Lavra Sfântului Sava, unde Ioan Focas le semnala 
încă din secolul al XII-lea, 58 moaștele sale au fost duse la Constantinopol la 
puțin timp după aceea. Mutarea moaștelor a avut loc cu siguranță înainte de 
anul 1283, deoarece George Pachymer ne spune că la moartea patriarhului 
Iosif I (începutul lui martie 1283), împăratul Andronic II Paleologul le-a trimis 
arseniștilor schismatici racla conținând moaștele Sfântului Ioan Damaschin, 
pe care aceștia au așezat-o în biserica tuturor sfinților din capitala bizantină. 59 

3.4. Lupta împotriva iconoclasmului și a altor erezii ale timpului său

Încă din anul 723 se poate observa influența monofiziților, care favorizau 
o poziție iconoclastă, de respingere a cultului Sfintelor icoane. Sub influența 
acestora, califul va intra într-un dialog cu împăratul bizantin Leon al III-lea 
Isaurul arătând că, prin tolerarea cinstirii icoanelor în Biserică se încălca 
porunca a doua din Decalog. Nu putem să nu amintim că dinastia isauriană 
era influențată de islam, deoarece există un raport direct între preceptele 
Coranului care interzic reprezentarea și cinstirea vreunei imagini omenești 
care ar reprezenta divinitatea și erezia iconoclastă care interzice orice repre-
zentare a Mântuitorului Hristos, a Fecioarei Maria și a sfinților în cultul creștin. 

57  Despre data morții Sfântului Ioan Damaschin a se vedea S. Vailhé, Date de la morte de saint 
Jean Damascène, în „Echos dʼOrient” 9 (1906), p. 28-30, a cărei datare a rămas normativă și pentru 
ceilalți savanți. Despre viața și prăzniurea sa în apus a se consulta Acta Sanctorum, colecta, digesta, 
illustrata a Godfrido Henschenio et Daniele Paperbrochio, Maii, Tomus secunsus, quo dies V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, apud Victorem Palmé, Bibliopolam, Parisiis et Romæ, 1866, p. 161-171.

58  Joannis Phocæ, Descriptio Terrae Sanctae, în P.G. CXXXIII, col. 948 C, în Patrologiae 
Cursus Completus, Series Graeca Prior, Accurante Jacques-Paul Migne, Patrologiae Graecae, Tomus 
CXXXIII, Joannis Cinnami. Historiarum Libri VII, Paris, 1864.

59  M. Jugie, La vie de saint Jean Damascène, p. 161.
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Această erezie se dorea a fi un protest împotriva unei pretinse atingeri aduse 
monoteismului de către Bisericile creștine și era un răspuns la pretenția anunțată 
de Muhammad, profetul arab al islamului, care ar fi desființat idolatria, dis-
trugând din temelii până și cele mai neînsemnate vestigii ale ei. 60 

Nu de la început împăratul Leon al III-lea a îmbrățișat erezia iconoclastă, 
ci se poate spune că, inițial, acest împărat ereziarh nu doar că mărturisea 
credința ortodoxă, dar era și un apologet înfocat al ei, având o erudiție teologică 
foarte vastă aspra tuturor punctelor doctrinare pe care le-a abordat. Există 
dovada în dialogul cu califul ̒ Umar al II-lea, pe care l-a combătut în mod ferm 
și care dorea să-l câștige pentru cauza islamului. Acest calif era mai degrabă 
doritor de a face prozeliți decât de a lupta cu arma împotriva necredincioșilor 
(nemusulmanilor). Se cunoaște că ʻUmar al II-lea i-a scris împăratului o scri-
soare dogmatică pentru a-l face să îmbrățișeze religia sa, însă grecii nu ne-au 
transmis nimic despre răspunsul împăratului bizantin. Un istoric armean din 
secolul VIII, numit Leonțiu sau Ghevond preotul a redat în scris dialogul dintre 
cei doi, iar G. Chahnazarian a publicat, în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, cele două piese ale corespondenței. 61

În anul 726 împăratul Leon al III-lea publică edictul împotriva icoanelor. 
Situația scaunului patriarhal de la Constantinopol în fața puterii imperiale 
iconoclaste era una deosebit de dificilă. Andrew Louth arăta că după icono-
clasm, curtea patriarhală bizantină a rescris istoria perioadei, evidențiind rolul 
eroic al patriarhilor constantinopolitani Gherman, Tarasie și Nichifor în împie-
decarea unei prăbușiri coplete în fața voinței imperiale. 62

La apelul patriarhului Ioan al V-lea al Ierusalimului (705/6-735), Sfântul 
Ioan redactează trei cuvântări de larg răsunet în sprijinul icoanelor – „Tratate 
contra celor care atacă sfintele icoane”. 63 Sfântul Ioan redactează primul tratat 
împotriva ereziei iconoclaste, apoi îl scrie și pe al doilea pentru credincioșii 
care nu înțeleseseră primul tratat, iar mai apoi îl va scrie și pe al treilea, siste-
matizând ideile despre cinstirea sfintelor icoane cuprinse în primul și al doilea 
tratat. Sfântul Ioan afirma că Mântuitorul poate fi reprezentat prin icoană, 
deoarece a luat chip omenesc, iar icoanele îndeplinesc în Biserică un rol edu-
cativ – instructiv, unul estetic – de împodobire a sfintelor lăcașuri, un rol cultic 

60  F. Nève, art. cit., I.
61  Correspondance entre Omar II, VIIIème calife Omeyade et Léon III lʼIsaurien, empe-

reur de Constantinople, sur la foi des chrétiens, de Ghévond, Numérisé et mis en ligne 
avec une introduction par Albocicade, 2009, dʼaprès lʼHistoire des guerres et des conquêtes 
des arabes en Arménie de G. Chahnazarian, 1856. A se vedea Anexa 1.

62  A. Louth, op. cit., p. 33.
63  După opinia lui M. Jugie, nu patriarhul Ioan V a fost cel care l-a determinat pe Sfântul Ioan 

Damaschin să scrie celebrele tratate pentru apărarea Sfintelor icoane, cronicarul Teofan însuși 
aducând un argument în acest sens: „La Damascul Siriei strălucea prin viața sa și prin scrierile sale 
fiul lui Mansur, Ioan Chrysorrhoas, preot și călugăr, părinte extraordinar... Unit cu episcopii din 
Răsărit, Ioan (este vorba bine-nțeles de Ioan Damaschin și nu de patriarul Ioan V al Ierusalimului, 
după cum afirmă Le Quien) l-a supus pe necredinciosul (Leon III Isaurul) anatemei”, cf. Teofan, 
Chrongraphia, ad. an. 6221 (anul 13 al lui Leon III Isaurul, adică 730 d. Hr.).
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– de însoțire a slujbelor bisericești și haric – de a mijloci harurile Sfintei 
Treimi către credincioși.

Sfântul Ioan Damaschin nu se mulțumește doar cu scrisul, ci înțelege să 
participe la lupta împotriva iconoclasmului, făcând parte dintre părinții sinodali 
și, mai mult chiar, prezidând sinodul antiiconoclast al episcopilor răsăriteni din 
anul 730-731 d. Hr., chiar dacă era un simplu ieromonah, rolul său la dezbaterile 
acestui sinod fiind unul covârșitor, astfel încât posteritatea l-a considerat a fi cel 
care a formulat anatematismele împotriva împăratului Leon al III-lea Isaurul. 64 
A fost cel mai reprezentativ părinte de la acest sinod, fiind puternic implicat în 
lupta antiiconoclastă, după cum Sfântul Atanasie cel Mare a fost implicat în 
lupta împotriva arianismului la Sinodul I ecumenic din anul 325. 

Nu numai împăratul iconoclast Leon III Isaurul, mort în anul 741, l-a per-
secutat pe călugărul hieropolitan, ci și fiul și urmașul său la tron, Constantin 
V Copronim, împărat între anii 741-775, cu o întrerupere între 741-743, 65 care 
neputând să-l pedepsească direct, i-a rezervat uneori calomnii, alteori anateme. 
În fiecare an el făcea să fie anatematizat solemn călugărul Ioan de la Sfântul 
Sava la Constantinopol, iar în mod deosebit Sfântul Ioan Damaschin va fi 
anatematizat de sinodul iconoclast de la Hieria, care a avut loc între 10 februarie 
și 8 august 754, fiind considerat susținător al saracinilor și dascăl al nelegiuirii, 
al păgânismului. În realitate, Sfântul Părinte se afla în conflict cu ambele 
imperii în același timp, întrucât Imperiul bizantin, prin împărații persecutori 
a devenit iconoclast, iar Califatul arab musulman era prin definiție împotriva 
oricăror reprezentări, islamul fiind o religie iconoclată. Poate și pentru acest 
motiv, Sfântul Ioan considera islamul mai mult ca o sectă creștină iconoclastă, 
decât ca o religie aparte, având propria specificitate.

Modalitatea în care a fost receptat de către luptătorii împotriva Sfintelor 
icoane rezultă din anatemele cu care sinodul iconoclast de la Hieria din anul 
754 66 l-a „învrednicit” pe Sfântul Părinte sirian: „Voi (împăraților) ați distrus 
ideile eretice ale lui Gherman, ale lui Gheorghe și ale lui Mansur. Anatema 
lui Gherman cel nehotărât, adorator al lemnului. Anatema lui Gheorghe cel 
de același gând cu el, care a falsificat învățăturile părinților. Anatema lui 
Mansur cel cu nume rău, blestematul și favorabil sarazinilor; adorator de imagini 
și falsificator; insultătorul lui Hristos și dușmanul imperiului. Anatema lui Mansur 

64  A se consulta P.G. XCIV, col. 1284. A se vedea și nota 114. 
65  Pentru domnia lui Constantin V Copronim a se consulta Charles le Beau, Histoire du Bas-

Empire commençant a Constantin-le-Grand, Tome Sixième, livre XLIV, Chez Ledoux et Tenré, 
Libraires, Paris, MDCCCXIX, p. 387, u.

66  Sinodul a fost convocat de către Împăratul Constantin V Copronimul (nume-murdărit) la 
Hieria, lângă Calcedon. Constantin voia să-și impună programul său iconoclast și să primească girul 
unui sinod. În vederea pregătirii sinodului, împăratul a alcătuit personal 13 lucrări teologice, rămâ-
nând doar două dintre ele, și acestea fragmentar. La sinodul considerat de participanți drept ecumenic 
au participat 338 de episcopi, un număr record de sinodali. Documentele privind desfășurarea 
lucrărilor au fost distruse în perioada când s-a restabilit cultul icoanelor, dar s-au păstrat concluziile 
dogmatice sintetizate într-un horos (definiție dogmatică), hotărâri combătute mai târziu la Sinodul 
al VII-lea Ecumenic din 787. În acea perioadă multe icoane au fost distruse și mulți preoți executați, 
exilați sau orbiți.
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dascălul nelegiuirii și falsul tâlcuitor al Sfinitelor Scripturi”. 67 Vedem cu câtă 
insistență se amintește numele de Mansur, adică cel al Sfântului Ioan Damaschin, 
dată fiind importanța sa în lupta împotriva iconoclaștilor. „Anatemele acestui 
sinod sunt apologia cea mai strălucită a luptei pe care Sfântul Ioan Damaschin 
a dus-o contra iconoclasmului. Gherman al Constantinopolului și Gheorghe, 
episcop de Cipru, altfel necunoscut, abia sunt pomeniți. Lui Ioan Damaschin 
însă i se rezervă o împătrită anatemă, onorându-l și cu titlul de dascăl al 
nelegiuirii”. 68 Chiar dacă cei trei apărători ai icoanelor au fost anatematizați de 
sinodul iconoclast de la Hieria, ei au fost reabilitați și cinstiți de Sinodul VII 
ecumenic de la Niceea din anul 787 cu formula: „Sfânta Treime a slăvit pe cei 
trei”, care vine să repare ce a stricat sinodul de la Hieria prin formula de con-
damnare a lor: „Treimea i-a depus pe toți trei”. Din această formulă deducem 
că cei trei erau morți la anul 754, când s-au desfășurat lucrările sinodului. 

Sfântul Ioan Damaschin nu trebuie separat de contextul monahismului 
palestinian în care s-a format, a trăit o parte a vieții și căruia i-a aparținut în 
totalitate, așa cum a făcut tradiția bizantină târzie, care l-a tratat pe Sfântul 
Părinte izolat de contextul în care s-a manifestat. Monahismul palestinian în 
ansamblul său, nu doar un singur monah, se arătase ca un apărător hotărât al 
Ortodoxiei, al cultului Sfintelor Icoane, ceea ce Constantinopolul accepta mai 
greu, rezistența fiind aici foarte slabă, redusă la câteva persoane. 69 De aceea, 
era mai facil de acceptat rezistența unui singur om și nu un fenomen cum a 
fost cel al monahismului palestinian. Pe de altă parte, comunitatea monastică 
din care făcea parte era deosebit de importantă pentru Sfântul Ioan însuși, el 
nefiind un „geniu izolat, ci un participant la un extins exercițiu de colaborare”. 70 
El a scris pentru contemporanii săi, chiar dacă lucrările sale au ajuns mai greu 
în Constantinopol. Totuși, în mediul monastic palestinian ele s-au bucurat de 
o circulație rapidă și largă.

Sfântul Ioan Damaschin s-a dovedit a fi un vajnic apărător și împotriva 
altor erezii apărute în sânul creștinismului și care erau active în vremea sa, 
cum ar fi: monofizismul, nestorianismul, iacobismul, maniheismul, însă el a 
luptat și împotriva islamului și a superstițiilor. 71

Calitatea de dascăl și învățător al dogmelor, o autentică autoritate în domeniu, 
îi este recunoscută teologului sirian de către contmporanii săi din patriarhiile 
din Ierusalim și Antiohia, care îi cereau sfatul în diferite probleme doctrinare. 
Astfel, lui i se adresează Petru, mitropolitul Damascului, pentru a-l combate pe 
episcopul iacobit al Dareii și tot lui își exprimă nedumeririle asupra Postului 
Mare călugărul Comitas. Mulți alții îl roagă să le scrie mărturisirile de credință, 
după cum este și cazul episcopului monotelit Ilie al Iabrudului, mărturisire pe 
care trebuia să o citească în fața mitropolitului Petru al Damascului. Din aceste 

67  A se consulta P.G. XCIV, col. 1256 A, 1297 B, 1301 A.  
68  D. Moca, op. cit., p. 17.
69  Cf. A. Louth, op. cit., p. 32.
70  Ibid., p. 33.
71  I.G. Coman, op. cit., p. 291.
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dovezi descoperim recunoașterea pe care o dobândise Sfântul Ioan Damaschin 
încă din timpul vieții. Din unele din expresiile folosite în cărțile sale și din unele 
titluri ale manuscriselor, am putea concluziona că Sfântu Ioan Damaschin a fost 
profesor în adevăratul sens al cuvântului. El poseda calitățile unui adevărat 
profesor: claritatea, precizia teremenilor, concizia în expunere, aplecarea către 
distincții și argumentare, obiceiul de a recurge la comparații pentru a se face 
înțeles, Dogmatica sa putându-se constitui ca un adevărat manual de învățătură 
ortodoxă, prin caracterul scolastic, în sensul bun al cuvântului, pe care îl are.  

4. Concluzii

Sfântul Ioan Damaschin a fost ultimul Sfânt Părinte, care încheie perioada 
patristică în răsărit, fiind martorul expansiunii și impunerii islamului în Orientul 
Mijlociu. A cunoscut islamul direct de la sursa puterii sale, trăind un timp la 
curtea omeiadă de la Damasc și îndeplinind una dintre cele mai înalte funcții. 
Așa se explică de ce primele luări de poziție creștine vis-à-vis de islam îi 
aparțin Sfântului Părinte. A fost un privilegiu și expresia lucrării providenței 
divine ca cel mai sistematic Părinte al răsăritului să intre în dialog cu noua 
religie care începea să domine Orientul și care încerca să-și clarifice acum 
propria identitate. De la Sfântul Ioan Damaschin, care a trasat liniile de forță 
în polemica creștino-islamică, avem principalele teme ale dialogului creștino-
islamic. De aceea, viața și activitatea sa sunt importante și din acest punct de 
vedere, nu numai din pricina combaterii uneia din ultimele erezii care a bul-
versat creștinismul răsăritean, și anume: iconoclasmul. Din păcate, acest aspect 
al polemicii sale cu islamul este pierdut din vedere de cele mai multe ori când 
se vorbește despre viața, opera și contribuția sa îmbogățirea patrimoniului 
teologic, însă el reprezintă un punct de reper la care se vor raporta polemiștii 
de mai târziu, cum ar fi: Teodor Abū Qurra, Samona de Gaza etc. 

Neavând ucenici care să redacteze lucrări despre viața sa îndată după tre-
cerea la Domnul, viața Sfântului Ioan Damaschin este prezentată în mai multe 
lucrări provenind din secolul al IX-lea, scrise în greacă și care aduc completări 
necesare. De aceea, aportul secolului al IX-lea este unul semnificativ din acest 
punct de vedere. Abia de acum înainte se poate vorbi despre conturarea unei 
vieți învăluite în sfințenie, asemenea cu viețile sfinților din vechime.

Un dialog serios dintre creștinism și islam în contemporaneitate nu poate 
să nu țină cont de primii pași făcuți în această direcție de un strălucit Părinte 
al Bisericii cum a fost Sfântul Ioan Damaschin, chiar dacă aflându-se în faza 
de pionierat, în abordarea damaschiniană s-au strecurat și unele inexactități, 
scuzabile însă. 


