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Cuvintele cheie ale lucrării 

Cuvinte cheie: pelerinaj, minune, evrei, misiune, vizionar, icoană, moaște, apariție, 

ecumenism, asceză, denaturare, Liturghie, comuniune, epidemie. 

 

Argumentarea temei 

Tema tratată în această lucrare a fost aleasă de părintele profesor universitar Mihai 

Himcinschi, coordonatorul acestei teze de doctorat, subiectul lucrării fiind o temă actuală, care 

a luat amploare în țara noastră după căderea comunismului. 

Dacă înainte de Revoluția din anul 1989, pelerinajul în România nu era încurajat, iar 

Biserica Ortodoxă Română nu avea mijloacele necesare prin care să organizeze pelerinaje pe 

teritoriul țării noastre, cu atât mai puțin în afara teritoriului național, astăzi, Patriarhia Română  

dar și unele centre eparhiale au propriile agenții de pelerinaj. Astfel, pelerinajul a devenit parte 

din viața religioasă a credincioșilor ortodocși, iar noi am scos în evidență, în această lucrare, 

beneficiile spirituale multiple ale pelerinajului, dar și efectele la nivel social pe care le produce. 

Pelerinajul a luat amploare după anul 1990, nu doar datorită libertății religioase depline de care 

s-au bucurat credincioșii, ci și datorită mobilității persoanelor. Circulația persoanelor este din 

ce în ce mai facilă, iar, pe de altă parte, după 1990 au apărut și alte locuri de pelerinaj, iar aici 

ne referim la mormântul părintelui Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop. 

În această lucrare nu ne-am rezumat doar la pelerinajul național, ci am analizat și  

pelerinajul din Biserica Romano-Catolică, pelerinaj care scoate în evidență mai pregnant faptul 

că omenirea este în căutarea lui Dumnezeu, iar progresul economic mondial nicidecum nu a 

putut satisface toate nevoile omului postmodern.  

Pe lângă faptul că pelerinajul este de actualitate, el nefiind o manifestare religioasă nouă, 

ci dimpotrivă, are o vechime considerabilă, acesta existând și în epoca precreștină, iudaică, ceea 

ce am și scos în evidență în această lucrare, căutarea sacrului prin pelerinaj devine o preocupare 

constantă a creștinilor încă din primele secole. Aceștia mergeau în pelerinaj la mormintele 

martirilor fiind convinși că aceștia sunt plini de har, moartea netrecând în neființă pe nimeni, 

iar astfel trupul sfinților devine locaș al harului lui Dumnezeu.   

    Constatând că pelerinajele din România în ultimii ani au fost puternic contestate, fiind 

scoase în evidență de către mass-media, în special, doar punctele negative ale acestora, 

evenimentele colaterale cu precădere, teologia este obligată să argumenteze necesitatea 

pelerinajului. Mai mult decât atât, pelerinajul din România, în anul 2020 a fost chiar interzis de 

către Stat, în prima perioadă a pandemiei de coronavirus, iar la sfârșitul anului 2020, 

pelerinajele au fost restricționate. Astfel, s-a constatat o neînțelegere a acestui fenomen, o 
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desconsiderare a sfințeniei în sine, iar Biserica este nevoită astăzi, mai mult ca oricând, să 

argumenteze necesitatea pelerinajului.   

Chiar dacă în limba latină, cuvântul „pelerin” înseamnă „călător”, „cel ce se duce într-

o țară străină și se stabilește acolo pentru un timp”,  în această lucrare s-a scos în evidență și 

pelerinajul ființial, adică cel interior, care nu are nicio legătură cu vreo călătorie efectivă, pentru 

că, în esență, pelerinajul este căutarea lui Dumnezeu pe care o putem face fără vreo deplasare 

spațială și anume prin Liturghie. Astfel, pelerinajul este un drum spre Dumnezeu pe care îl 

facem fizic, dar pe care îl putem parcurge și din punct de vedere spiritual, duhovnicesc. Actul 

pelerinajului este o experienţă particulară a vieţii religioase, dar în același timp și una colectivă. 

Pelerinajul autentic este cel mixt, atunci când pelerinajul spațial este îmbinat cu cel ființial, cel 

spațial fiind necesar pentru a ajunge la cel ființial, însă pot exista și exceptii. 

Astfel, într-o societate care alocă timp doar pentru profit, pelerinajul este aproape 

obligatoriu pentru că omul are nevoie și de căutări spirituale, nu doar strict materiale, care nu îl 

împlinesc în integralitatea sa.  

 

Scopul lucrării 

Scopul lucrării este acela de a ne face să înțelegem că pelerinajul este parte integrantă a 

creștinismului, acesta fiind o metodă esențială prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu.   

În general, omul face eforturi particulare pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, însă un 

drum la capătul căruia îl găsim pe Acesta într-o icoană, în moaște ale sfinților sau în chipuri de 

duhovnici sfinți, este recomandat pentru fiecare dintre noi în parte, pentru că în locurile de 

pelerinaj, Dumnezeu își arată puterea Sa, se scoate în evidență sfințenia anumitor locuri, dar 

mai ales sfințenia omului care nu se pierde o dată cu moartea fizică.  

De asemenea, lucrarea are scopul de a da o speranță celor bolnavi, celor neputincioși în 

fața greutăților vieții. Tocmai de aceea s-a scos în evidență în această lucrare mila Lui 

Dumnezeu,  Cel care a vindecat pe mulți bonavi, atât sufletește, cât și trupește.  

În același timp, am scos în evidență adevărul că cel mai puternic și important loc de 

pelerinaj din întreaga lume nu este cel care are cele mai multe moaște sau icoane făcătoare de 

minuni, ci este Mormântul Domnului Iisus Hristos, unde anual se petrece minunea pogorârii 

Sfintei Lumini la sărbătoarea Învierii Domnului. În această parte a lucrării, scopul nostru a fost 

și acela de a evidenția faptul că această minune se produce doar în cadrul slujbei ortodoxe, ceea 

ce e mai mult decât elocvent.  

De asemenea, scopul acestei lucrări este acela de a reliefa și faptul că unele pelerinaje 

sunt mediatizate fără să aibă vreun suport autentic solid (Medjugorje), pe când altele nu sunt 
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scoase în evidență în mod oficial (Arsenie Boca, Maglavit). Cu alte cuvinte, pelerinajele pot fi 

influențate de autoritatea bisericească, dar și de mass-media.   

Un alt scop al acestei lucrări este valorizarea pelerinajelor ecumenice, pelerinaje care 

au un rol important în buna înțelegere dintre confesiuni.  

Descrierea aspectelor specifice denaturării pelerinajului este un alt scop al acestei 

lucrări. Trebuie să spunem că în anumite situații pelerinajul este deformat atât de cei care ar 

trebui să apere această metodă de exprimare a credinței, adică de clerici, cât și de credincioșii 

care nu cunosc scopul acestei călătorii spirituale, aceștia făcând un melanj între magie și 

minune, între turism și pelerinaj. 

De asemenea, scopul acestei lucrări este acela de a scoate în evidență faptul că 

pelerinajul a fost o metodă de apropiere de Dumnezeu atât în vreme de sănătate publică, cât și 

în vreme de molimă, iar libertatea credicioșilor nu a fost restricționată în acest sens, libertatea 

religioasă fiind un drept fundamental stipulat în Constituția României.  

Nu în ultimul rând, pelerinajul are ca și scop sfințirea vieții oamenilor, acesta fiind un 

urcuș spiritual pe care îl putem face și prin Liturghie, în acest caz fiind vorba de un pelerinaj 

ființial. 

Astfel, scopul acestei lucrări este: 

- scoaterea în evidență a faptului că pelerinajul este o metodă esențială prin care îl putem 

cunoaște pe Dumnezeu; 

- cunoașterea locurilor de pelerinaj, spații unde Dumnezeu își arată puterea;  

- scoaterea în evidență a faptului că pelerinajul are un rol important în dobândirea sau 

consolidarea vieții duhovnicești;  

- reliefarea faptului că pelerinajul sporește comuniunea dintre oameni; 

- argumentarea necesității cunoașterii de către credincioși a locurilor de pelerinaj 

autentice, ceea ce presupune cunoaștere din partea acestora, deci putem afirma că scopul acestei 

lucrări este și mărturisirea fenomenului de pelerinaj ca metodă educativă; 

- enumerarea denaturărilor care conduc la alterarea pelerinajului; 

- cunoașterea și diferențierea pelerinajelor ortodoxe și catolice; 

- scoaterea în evidență a faptul că un loc de pelerinaj poate fi sau nu autentic; 

- evidențierea faptului că un pelerinaj are ca scop transformarea interioară și nu neapărat 

contabilizarea minunilor.  
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Baza documentară 

Lucrarea științifică de față se bazează în elaborarea ei pe câteva elemente de teologie pe 

care le vom enumera sintetic:  

- elemente de teologie biblică, prin care se scoate în evidență esența teologiei ortodoxe; 

- elemente de teologie  istorică, cu evidențierea unor date și evenimente referitoare la 

practica pelerinajului în primele secole creștine; 

- elemente de teologie dogmatică; 

- elemente de teologie contemporană privind subiectul lucrării, care se bazează pe Sfânta 

Scriptură și pe Sfânta Tradiție. 

O mare parte din baza documentară a acestei lucrări a fost extrasă din Biblioteca 

Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

din Bilibioteca Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, din Biblioteca Universității 

„Lucian Blaga” din Sibiu. De asemenea, s-au extras informații pentru redactarea acestei lucrări 

din Biblioteca Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, din Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

din Alba Iulia, din Biblioteca Județeană Mureș, din Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-

Napoca, de la „Institutul de Studii Iudaice” din Cluj-Napoca, din Biblioteca „Teleki” din Târgu-

Mureș. De asemenea, au fost folosite informații de pe unele pagini web.  

Din totalul materialelor folosite pentru redactarea tezei, unele sunt recente, însă nu am 

omis să folosesc și informații esențiale mai vechi, tocmai pentru a aborda în detaliu fenomenul 

pelerinajului în creștinism, din punct de vedere misionar.  

 

Stadiul cercetării 

Subiectul pelerinajelor este de actualitate și a stârnit multe dezbateri aprinse, pro și 

contra, mai ales în perioada pandemiei de COVID-19 din anul 2020. S-a scris mult despre 

pelerinaj, au apărut cărți, reviste de specialitate, studii și articole care dezbat această temă, astfel 

încât este, am putea spune, aproape imposibil de analizat pelerinajul din punct de vedere 

misionar, în mod exhaustiv. De asemenea, pelerinajul este intens dezbătut în mass-media, 

stârnind polemici dure între Biserica Ortodoxă Română și Statul Român, iar aici facem referire 

la perioada Stării de Alertă, timp în care pelerinajele au fost dur restricționate. 

În urma cercetărilor făcute până în prezent, în România nu există o lucrare care să 

analizeze integral, din punct de vedere misionar pelerinajele catolice și cele ortodoxe. Există 

lucrări în alte limbi, există articole și studii care tratează anumite pelerinaje, dar nu tratează în 

cadrul aceleiași lucrări marile pelerinaje creștine, ortodoxe și catolice. 
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Cercetarea de față are câteva lucrări de referință care abordează tema pelerinajului și 

din punct de vedere misionar.  

Cartea vieții omului a fost scrisă de Menachem Hacohen, tradusă din limba ebraică de 

Rodica Amel, a fost tipărită în anul 2005, la Editura Hasefer din București. Autorul, rabin, 

scriitor, publicist și politician, consemnează în această carte obiceiurile religioase ale evreilor, 

legate de sărbătorile religioase iudaice. 

Miracolul în viața omului modern: o monografie sociologică a pelerinajului a fost 

scrisă de Valentin-Lucian Beloiu și tipărită în anul 2015, la Editura Christiana din București. 

Autorul, om de știință și psiholog în același timp, scoate în evidență miracolul ca și fapt concret 

care susține pelerinajul, miracolul fiind motorul care îl conduce pe pelerin spre locurile sacre.  

Anchetă asupra aparițiilor Fecioarei Maria, al cărei autor este Yves Chiron, este o carte 

tradusă din limba franceză de Dorina Oprea și a fost tipărită în anul 2012 la București, de 

Editura Philobia. Autorul este eseist, jurnalist și istoric francez, specialist în istoria Bisericii 

Romano-Catolice. În lucrarea sa tratează aparițiile Fecioarei Maria la nivel planetar, dar și 

aparițiile controversate sau falsele apariții, făcând diferența dintre fals și autentic. 

Fátima 100: aniversarea centenarului aparițiilor Maicii Domnului în context românesc 

este un volum colectiv, scris sub coordonarea lui Wilhelm Dancă, publicat în anul 2018 la 

București, editat de Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Lucrarea scoate în evidență 

pelerinajul de la Fátima și mai ales persoana Fecioarei Maria, are un rol important în studiul 

pelerinajelor fiindcă pune în lumină rolul Maicii Domnului în promovarea libertății. 

Nevoia de miracol: fenomenul pelerinajelor în România contemporană este o carte 

scrisă de Mirel Bănică, a fost tipărită în anul 2014 la Iași de către Editura Polirom. Autorul este 

doctor în științe politice al Universității din Geneva, iar in prezent este cercetător științific la 

„Institutul de Istorie a Religiilor” din cadrul Academiei Române și membru al „Asociației 

Franceze de Științe Sociale ale Religiei” de la Paris. Lucrarea sa conține în prima parte câteva 

însemnări de la pelerinajele ortodoxe din țara noastră, iar în restul lucrării sale abordează 

tipurile de pelerinaj, dar și miracolul ca și element esențial al acestui fenomen. 

Sentimentul religios la români, o perspectivă istorică (sec. XVII-XX), este o carte scrisă 

de Doru Radosav, aceasta luând forma tiparului în anul 1997 la Cluj-Napoca, sub egida Editurii 

Dacia. Autorul este profesor universitar de istorie în cadrul Universității „Babes-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, iar cartea sa descrie sentimentul religios care se manifestă atât la nivel individual, 

cât și la nivel colectiv. Importanța acestei lucrări derivă din faptul că descrie în mod exemplar 

pietatea religioasă, o componentă esențială a pelerinajului,  

Volumul colectiv, Altfel despre părintele Arsenie Boca, apare la Cluj-Napoca în anul 

2016, fiind editat de Editura Școala Ardeleană. Conține treisprezece studii care analizează 
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personalitatea părintelui Arsenie Boca, scoțând în evidență în primul rând sfințenia acestuia, în 

ultimul studiu cerându-se canonizarea acestuia. Este un volum de excepție care descrie 

principalele argumente care susțin necesitatea pelerinajului la mormântul părintelui Arsenie 

Boca.   

Fecioara din Fátima: regina PreaSfântului Rozar este scrisă de episcopul Ioan Suciu și 

de preotul Cristian-Florin Sabău, fiind tipărită de Editura Surorilor Lauretane, de la Baia-Mare, 

în anul 2017. Episcopul Ioan Suciu a obținut titlul de doctor la Roma, iar lucrarea de față 

marchează centenarul aparițiilor de la Fátima (1917-2017). Este o carte de excepție care tratează 

pe larg pelerinajul de la Fátima, fiind cea mai importantă carte în limba română care tratează 

acest pelerinaj. 

    

Metodologia de cercetare 

Această lucrare de doctorat, elaborată sub coordonarea părintelui profesor universitar 

Mihai Himcinschi, abordează tematica pelerinajului din punct de vedere misionar, cu prioritate, 

dar nu neglijează perspectiva de ordin interdisciplinar a acestei teme. S-au folosit pentru 

redactarea acestei teze, izvoare biblice, surse patristice, documente, ziare bisericești, cărți și 

volume, studii și articole, dar și surse web. 

Dintre metodele de cercetare folosite în această lucrare amintim: 

- metoda istorică, adică cercetarea evoluției pelerinajului în creștinism, dar și cel înainte 

de creștinism; 

- metoda teologică, prin scoaterea în evidență a unor opinii teologice actuale, catolice și 

ortodoxe, dar și a metodelor pe care Biserica, mai ales cea ortodoxă, ar trebui să le propună 

pentru păstrarea pelerinajului, mai ales în vremuri în care libertatea religioasă este 

restricționată; 

- metoda analitică, care urmărește poziția unor teologi, istorici și oameni de știință, fiind 

folositoare pentru analiza fenomenului pelerinajului.   

 

Limitele cercetării și prezentarea pe scurt a capitolelor tezei 

Chiar dacă această lucrare scoate în evidență aspectele misionare ale pelerinajului în 

creștinism, trebuie să afirmăm că teza de față nu acoperă pelerinajul creștin din afara Europei. 

Lucrarea se rezumă la marile pelerinaje ortodoxe din România și la pelerinajele catolice 

consacrate din Europa. Totuși, considerăm că pelerinajele scoase în evidență de noi sunt un 

reper pentru restul pelerinajelor creștine din afara bătrânului continent, iar lucrarea poate fi un 

reper atât pentru teologi, cât și pentru laicii doritori să cunoască rolul pelerinajului. 
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În aceea ce privește cadrul general al tezei, aceasta este împărțită în patru capitole, 

precedate de cuprinsul tezei, lista abrevierilor și de introducere, iar după lucrarea în sine, 

urmează o concluzie generală, urmată de bibliografie.  

 În introducere sunt expuse șase componente și anume: argumentarea temei, scopul 

lucrării, baza documentară, stadiul cercetării, metodologia de cercetare, limitele cercetării și 

cadrul general al lucrării.  

Capitolul întâi, intitulat Necesitatea, cauzele și roadele pelerinajului în general. Aspecte 

misionare ale fenomenului la evrei și în primele patru secole creștine, scoate în evidență 

minunea ca și cauză esențială a pelerinajului, pietatea colectivă, cu un rol important în inițierea 

unui pelerinaj și roadele acestuia. De asemenea se evidențiază câteva sărbători ale evreilor la 

care se făcea pelerinaj, dar și practica acestui fenomen în primele patru secole creștine, înainte 

și după Edictul de la Milan. 

Capitolul al doilea, intitulat Pelerinajul la sfinte moaște, icoane, duhovnici necanonizați 

și la Sfântul Mormânt. Diferențe și asemănări interconfesionale, scoate în evidență importanța 

moaștelor și a icoanelor făcute sau nefăcute de mână omenească, a duhovnicilor care sunt în 

viață, pelerinajul la Sfântul Mormânt, dar și diferențele și asemănările interconfesionale dintre 

pelerinajele ortodoxe și cele catolice. 

Capitolul al treilea, intitulat Aspecte misionare privind pelerinajul în Biserica Romano-

Catolică, tratează din punct de vedere misionar și contramisionar, pelerinajele de la Fátima, 

Lourdes, Medjugorje și Taizé.  

Capitolul al patrulea, intitulat Pelerinajul prin Liturghie, cel ființial, cel din vreme de 

epidemie și denaturarea acestuia, tratează călătoria duhovnicească a credinciosului care ajunge 

la întâlnirea cu Iisus Hristos prin intermediul Sfintei Liturghii ce are în centru Euharistia. 

Această călătorie duhovnicească liturgică fiind un pelerinaj ființial, calitativ și nu cantitativ. În 

continuare, acest capitol analizează un subiect actual și anume restricționarea pelerinajelor de 

către autoritățile statului în România, precum și reacția Bisericii Ortodoxe Române. De 

asemenea, facem o comparație între comportamentul pelerinilor de astăzi și cel al pelerinilor 

din secolul al treilea, în vreme de epidemie, iar în finalul capitolului facem o analiză a  

denaturărilor pelerinajului, care vor fi enumerate în această lucrare. 

 

Concluziile tezei  

Tema acestei lucrări este astăzi de mare actualitate, în contextul epidemiei cu noul 

coronavirus, astfel că o lucrare care să cuprindă pelerinajul ca și eveniment misionar în trecut 

și astăzi, atât la noi în țară și nu numai, este binevenită. Chiar dacă s-au scos în evidență 

aspectele misionare ale pelerinajului și rolul acestuia în lume, nu avem pretenția că subiectul 
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este tratat exhaustiv, ci putem afirma doar că este tratat în linii mari, dar suficiente pentru a-i 

pune pe gânduri chiar și pe cei mai mari contestatari ai acestui fenomen care este pelerinajul. 

Parcurgând această lucrare, ajungem la concluzia că în cadrul pelerinajului intri în 

contact, vrând-nevrând, și cu ceilalți pelerini, adică, în pelerinaj ne raportăm nu doar la sacru, 

ci și la ceilalți participanți la pelerinaj. Astfel, în atmosfera pelerinajului se constată că legăturile 

dintre pelerini devin mai consistente. De asemenea, în pelerinaj se promovează disciplina, 

respectul față de semeni și toleranța, absolut necesare, având în vedere multiplele categorii de 

pelerini care se pot întâlni la același rând în cadrul unui pelerinaj. Astfel, pelerinajul îl pune pe 

credincios în rânduială, adică îl apropie de Dumnezeu.   

De asemenea, chiar dacă a fost analizat limitându-ne la cel din creștinism, constatăm că 

pelerinajul ca și practică religioasă are o vechime mare și a fost întâlnit și la evrei înainte de 

Iisus Hristos, pelerinajul făcând parte din viața religioasă a acestora, iar roadele pelerinajului la 

poporul ales erau asemănătoare cu cele din creștinism, adică sporirea comuniunii cu ceilalți și 

cu Dumnezeu, mai ales, pelerinajul evreiesc cu prilejul sărbătoririi Paștelui fiind împlinit chiar 

de Iisus Hristos. 

De asemenea, concluzionăm că pelerinajul a fost o constantă în primele secole creștine, 

indiferent de categoria socială a pelerinului. Oameni simpli și demnitari au practicat această 

călătorie sacră, ceea ce scoate în evidență faptul că omul simte ontologic nevoia să se apropie 

de Dumnezeu. Putem deci afirma că această metodă de apropiere de Dumnezeu este necesară 

pentru orice persoană, știind bine că însăși împărăteasa Elena a practicat pelerinajul, 

descoperind astfel Crucea pe care a fost Iisus Hristos răstignit.  

O altă concluzie care se desprinde din această lucrare este aceea că pelerinajul are un 

rol aparte în viața credincioșilor pentru că prin pelerinaj te întâlnești cu Dumnezeu, îl găsești în 

puterea vindecătoare a moaștelor, a icoanelor și nu numai, pentru că mulți primesc vindecare. 

În această lucrare s-a scos în evidență rolul miraculos al sfintelor moaște și al sfintelor icoane. 

Putem afirma că fără acestea pelerinajul în sine ar slăbi, creștinul asociind de cele mai multe 

ori pelerinajul cu sfințenia palpabilă. 

Astfel, este foarte important ca acest rol al sfintelor moaște și al icoanelor făcătoare de 

minuni să fie scos în evidență clar și pragmatic, mai ales în contextul în care omul postmodern, 

influențat fiind de secularism, crede tot mai puțin în puterea miraculoasă a acestor sfinte moaște 

sau icoane, iar noi am subliniat acest aspect. În țara noastră și nu numai există moaște și icoane 

venerate de către pelerini, ele devin mărturisitoare, sporind credința credincioșilor indiferent de 

confesiunea pe care o au, mai ales dacă se cunoaște rolul acestora în urcușul spiritual al omului. 

De asemenea, fiind cunoscători din acest punct de vedere, credința pelerinilor rămâne nealterată 

și curată. 
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Mai mult decât atât, credința pelerinilor este întărită și susținută și prin închinarea 

acestora la mormintele unor duhovnici necanonizați, dar care și-au dovedit sfințenia prin 

minunile care se petrec în aceste locuri, iar aici ne referim în primul rând la mormântul 

părintelui Arsenie Boca. Astfel, concluzionăm că pelerinul caută sfințenia, indiferent de părerea 

oficială a Bisericii, ceea ce nu este neapărat greșit, însă o infirmare sau o confirmare oficială a 

autorității bisericești ar fi de folos pentru pelerini.   

O altă concluzie pe care o subliniem este realitatea că, deși este un spațiu de pelerinaj 

prin excelență ecumenist, Sfântul Mormânt oferă dovada supremă a faptului că există doar o 

credință adevărată, Sfânta Lumină își face apariția doar în cadrul slujbei ortodoxe. 

De asemenea, constatăm că Biserica Ortodoxă, deși nu deține Stat organizat din punct 

de vedere administrativ, așa cum este Vaticcanul în Catolicism, totuși Ortodoxia deține Muntele 

Athos care are o autonomie administrativă fața de Grecia, deși peninsula nu este Stat, iar acest 

spațiu este loc de pelerinaj, un teritoriu în care prevalează rugăciunea în detrimentul 

administrației, ceea ce lipsește în Biserica Romano-Catolică. 

Mergând în sfera diferențelor dintre cele două Biserici în ceea ce privește pelerinajul, s-

a scos în evidență faptul că pelerinii catolici sunt mai disciplinați decât cei ortodocși, acest 

aspect a fost scos în evidență de mass-media din România, iar locurile de pelerinaj catolice sunt 

mult mai bine organizate din punct de vedere material, decât cele ortodoxe. 

De asemenea, constatăm că în Biserica Romano-Catolică, pelerinajul este mai vizibil 

decât în Biserica Ortodoxă. În primul rând sunt mai mulți credincioși catolici decât ortodocși, 

dar în același timp scoatem în evidență influența Vaticanului în lume, care face din Biserica 

Romano-Catolică o forță statală capabilă să promoveze unitar interesele acesteia, iar în același 

timp sunt scoase în evidență mult mai eficient locurile proprii de pelerinaj. Bineînțeles că s-a și 

exagerat cu unele aspecte, încercând să se folosească de aceste locuri sacre pentru a evidenția 

și maximiza puterea papală sau pentru a scoate în evidență catolicismul în sine. Însă, partea 

bună a acestui comportament este acela că sunt vizibile locurile de pelerinaj catolice, în timp 

ce în țara noastră de exemplu, teofaniile de la Maglavit nu mai sunt de actualitate, astăzi acest 

loc de pelerinaj major în perioada interbelică, fiind doar vizitat, nemaiexistând pelerinaj în acest 

spațiu. 

Tot în capitolul al doilea al lucrării, constatăm că locurile de pelerinaj catolice sunt mult 

mai deschise spre ecumenism, iar Biserica Romano-Catolică se erijează în promotoarea 

pelerinajelor universale, eclipsându-le pe cele locale. Astfel, pelerinajele catolice sunt 

ecumenice, atât din punct de vedere al clerului, de exemplu la Taizé, dar și al pelerinilor, ceea 

ce face ca pelerinajele catolice să fie recunoscute de celelalte confesiuni religioase și chiar 

promovate de acestea.  
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În ceea ce privește minunile, considerăm că Birourile Medicale care constată vindecările 

miraculoase din cadrul marilor pelerinaje catolice, sunt de bun augur, astfel eliminându-se orice 

suspiciune privitoare la vindecările miraculoase. Aceste birouri sunt necesare, mai ales dacă 

avem în vedere că societatea se secularizează rapid, iar factorii de influență (politica, mass-

media) discreditează sau nesocotesc uneori valoarea locurilor sacre.  

De asemenea, s-a ajuns la concluzia că Biserica Romano-catolică cu toate punctele forte 

pe care le are și pe care le-am enumerat, are și puncte slabe, iar aici facem referire la pelerinajul 

de la Medjugorje care, chiar dacă ridică semne de întrebare serioase, nu este interzis de către 

autoritatea bisericească din motive financiare, dar și din motive de ordin pastoral. Astfel, 

observăm că pelerinii catolici, chiar dacă sunt mai disciplinați, nu reușesc să deosebească un 

pelerinaj autentic de unul care se situează la limita imposturii.  

Ultima parte a lucrării scoate în evidență faptul că în decursul istoriei, pentru că pelerinii 

doreau să primească ajutor și binecuvântare, uneori icoanele sau anumite moaște au fost purtate 

în procesiune prin orașe și sate, acesta fiind un pelerinaj în sens invers, de la Dumnezeu spre 

om. Motorul pelerinajului a fost și este minunea, fără de care pelerinajul nu ar rezista în timp, 

pe termen lung. Minunea este cea care susține pelerinajul, chiar dacă de multe ori lipsește sau 

se lasă așteptată, însă faptul că o dată, într-un anumit loc, Dumnezeu a făcut minuni, este 

suficient ca acel spațiu să devină loc de pelerinaj. Dar moaștele și icoanele au fost folosite nu 

doar cu scopul de a face minuni, ci Biserica folosește acest tezaur și pentru a scoate în evidență 

credința credincioșilor practicanți care le cinstesc pe acestea și, mai mult decât atât, se scoate 

în evidență realitatea că lumea în întregimea ei și problemele prin care poate trece la un moment 

dat întreaga omenire pot fi depășite nu doar prin știință, ci și prin puterea lui Dumnezeu.  

Pe de altă parte, constatăm că există și o tendință de a absolutiza moaștele, icoanele sau 

alte locuri sfinte, lăsându-l pe Dumnezeu în afara pelerinajului. Aceasta este o parte negativă a 

pelerinajului consemnată în această lucrare, iar această denaturare a pelerinajului a fost scoasă 

în evidență permanent de contestatarii Bisericii. O soluție ar fi ca, autoritatea bisericească să 

stabilească clar locurile de pelerinaj din România și să le scoată în evidență pe cele autentice, 

canonizând pe cei venerați de către credincioși, printre aceștia amintind de Părintele Paisie 

Olaru sau de Părintele Arsenie Boca. De asemenea, Biserica prin ghizii de pelerinaj trebuie să 

explice pelerinilor prioritățile din cadrul pelerinajelor, astfel încât aceștia să știe cui se închină, 

de ce se închină, dar mai ales să cunoască faptul că orice vindecare sau ajutor vine doar de la 

Dumnezeu. 

O altă concluzie a acestei lucrări este aceea că libertatea pelerinilor a fost restricționată 

în vreme de epidemie în secolul 21, spre deosebire de alte perioade istorice dificile din punct 

de vedere sanitar, ceea ce arată că minunea din cadrul pelerinajului de astăzi este neînțeleasă și 
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chiar contestată de către Stat, atât în România, cât și în întreaga Europă creștină. Considerăm 

că Biserica, în general, trebuie să facă demersurile necesare pentru apărarea libertăților 

religioase consacrate prin Constituție, mai ales atunci când acestea sunt anulate sau 

restricționate în mod brutal de către Stat. 

În același timp, pentru că pelerinajul este un drum spre Dumnezeu, înțelegem că un 

pelerinaj poate fi și Sfânta Liturghie, la capătul căreia îl întâlnim pe Iisus Hristos la modul fizic 

prin Euharistie, acesta fiind cel mai important pelerinaj chiar dacă, de cele mai multe ori, 

minunea vizibilă ochiului lipsește. Pelerinajul în sinea sa își atinge ținta în măsura în care ne 

apropiem de Dumnezeu la nivel ființial, dar mai mult decât atât, pelerinajul presupune 

împroprierea Lui în ființa noastră, putând spune că doar astfel pelerinajul nostru și-a atins 

scopul, adică transformarea noastră, îndumnezeirea.  

Astfel, putem vorbi despre un pelerinaj autentic și de unul denaturat, iar concluzia 

acestei lucrări este aceea că urcușul pelerinului spre Dumnezeu poate fi frânat chiar de către cei 

ce ar trebui să păstreze autenticitatea pelerinajului, adică clerul. Denaturările au ca și fond atât 

o latură morală, spirituală, cât și o latură materială (confundarea pelerinajului și a spațiului de 

pelerinaj cu turismul care nu are ca și scop sfințirea omului). 

De asemenea, constatăm superioritatea pelerinajului creștin în raport cu cel necreștin, 

chiar dacă pelerinajele musulmane, budiste și hinduse însumează mai mulți pelerini decât cele 

creștine. Superioritatea constă în ținta acestuia, adică îndumnezeirea, ceea ce lipsește în orice 

alt pelernaj necreștin. Putem afirma că pelerinajul este o metodă sublimă prin care omul devine 

mai apropiat de Dumnezeu și de semeni, iar în acest sens încurajăm această formă de 

manifestare a credinței sau de dobândire a credinței.  

Constatăm că pelerinajul este necesar, dar nu obligatoriu pentru mântuire, astfel încât, 

în mod paradoxal, el are capacitatea prin motorul său, adică minunea, să schimbe viața omului, 

să îl scoată pe om din păcat și să îl ducă pe calea mântuirii.  

Concluzionăm că lucrarea este necesară deoarece cuprinde marile pelerinaje ortodoxe, 

marile pelerinaje catolice, dar în același timp scoate în evidență caracterul miraculos al acestora 

în comparație cu pelerinajele necreștine. De asemenea, pe lângă caracterul laudativ al lucrării 

la adresa pelerinajului creștin în general, lucrarea scoate în evidență lipsurile unor pelerinaje 

creștine, mari și recunoscute, dar și denaturările pelerinajului cauzate de pelerini, dar și de către 

cler. Lucrarea este necesară și datorită faptului că folosește un limbaj accesibil, astfel că poate 

fi citită și înțeleasă și de pelerinul neteolog. Astfel, lucrarea scoțând în evidență punctele forte 

sau slabe ale unor pelerinaje, folosind în acelși timp un limbaj accesibil, aduce plus-valoare în 

spațiul cărților teologice care dezbat și analizează pelerinajul creștin din punct de vedere 

misionar. 
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De asemenea, considerăm că scopul acestei lucrări a fost atins, astfel cititorul va putea 

trage singur concluzia că pelerinajul este necesar dar nu obligatoriu, pentru dobândirea sau 

întărirea credinței, iar cel mai important este faptul că lucrarea subliniază necesitatea atingerii 

țintei în pelerinaj, adică îndumnezeirea. 
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