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Abstract 
This paper deals with three form of Christian affection 

found in the New Testament books. I survey only greeting, kiss 
and embracing, like familial affection form invested with Christian 
value, in Greek-Roman context. These forms of Christian love are 
reflected also in cultic area, like such is the kiss of peace and the 
final liturgy greeting. All Christian traditions use differently these 
forms of affection, which are determined also by social context. 
Perhaps in post-modernism Christianity will keep and develop 
these forms of affection, confessing the love law of Jesus. 

 
 

1. Introducere 
 

Pudoarea şi totodată intimitatea unei cercetări cultural-
istorice şi religioase a semnelor şi modurilor de comunicare a 
afecţiunii au produs în societatea postmodernistă ideea falsă că 
puritanismul creştin a fost dintru început duşmanul dezvoltării 
unei afecţiuni normale în familie şi societate. Cuvinte ca „iubire”, 
„sărutare”, îmbrăţişare” au devenit pentru tinerii din ziua de azi 
atât de comune1, încât nu le mai găsesc încărcătura creştină, lipsită 
de egoism şi senzualitate.  
                                                 
1 Eric & Leslie Ludy, Când povestea de dragoste ţi-o scrie Dumnezeu. Modelul creştin de 
relaţii între băieţi şi fete,  trad. vol. When God Writes Your Love Story, Loyal, 2003. 
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Prezentul studiu nu doreşte să finalizeze un demers savant 
care să probeze veridicitatea ideii enunţate mai sus, ci să facă o 
incursiune în Biblie şi în scrierile antichităţii, pentru a discerne 
anumite metamorfoze datorate creştinismului în dezvoltarea sa 
dinamică.  

Formele de afecţiune – încadrate arbitrar doar în noţiunile 
„salutare”, „îmbrăţişare”, „sărutare” – pe care le vom cerceta în 
mod inegal din punct de vedere al analizei textuale 
noutestamentare, au suferit „re-modelarea” cultică, la unele 
confesiuni creştine, dobândind manifestări profunde şi diverse. 

De ce salutarea este formă de afecţiune? Iisus Hristos a 
criticat-o atunci când devenirea religioasă era periclitată de 
autosuficienţă şi aroganţă. Dar apostolul Pavel face exces de 
această formă de adresare, mai ales în scrisorile sale. Nu se 
contrazic, oare, datorită râvnei? Sau poate auditoriul Apostolului 
dobândise o maturitate a vieţii spirituale? 

Îmbrăţişarea este doar act de întâmpinare bucuroasă sau 
formă de afecţiune şi preţuire adâncă? 

De ce sărutul este în Sfintele Evanghelii prezentat ca formă 
de supunere din partea femeii păcătoase (Lc 7, 36-50), iar din 
partea unui „ales” precum Iuda Iscarioteanul ca semn al vinderii 
Învăţătorului (Mt 26,49; Mc 14,45)? Apostolii Petru şi Pavel au 
valorificat afecţiunea în mediul greco-roman accentuând sintagma 
de „sărutare sfântă”, pentru a oferi un semn discret de 
recunoaştere şi comuniune creştină? 

  
    

2. Salutarea – formă de afecţiune 
 
Avspa,zesqai (cu etimologie incertă) înseamnă să efectuezi 

avspasmo.j, adică mai ales „să exprimi salutul” care de obicei se 
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petrece la intrarea într-o casă sau la întâlnirea cuiva pe stradă sau 
la despărţire. A vspasmo.j constă în asemenea gesturi precum 
„îmbrăţişare”, „sărutare”, „întinderea mâinii”, şi uneori chiar 
proskunh,seij. O formă specială oficială de avspasmo.j este 
„omagiul” acordat unui stăpânitor sau superior. Asta poate 
însemna „a face o vizită oficială unui mare demnitar” (cf. Fapte 
25,13)2. 

Noul Testament descoperă, în secţiunea narativă a 
Sfintelor Evanghelii, câteva menţiuni privitoare la salutarea-
închinăciune. Astfel, conform Lc 1,29, Maria se miră în privinţa 
salutării îngerului: (avspasmo.j este aici un cuvânt de salut). Fiecare 
salut are de fapt propriul cerc. Grecescul cai/re depinde puternic 
de kecaritwme,nh, este înrudit cu biblicul o` ku,rioj meta. sou/ din 
Ju 6,12 Rut 2,4. În avspasmo.j deja se declară ceva în privinţa 
minunatului mesaj de har pe care urmează să-l primească viitoarea 
mamă a lui Hristos.  

Al doilea salut, de cea mai profundă importanţă şi 
remarcabilă putere este cel prin care Maria o salută pe Elisabeta în 
Lc 1,40-44. Nu ni se spune cum decurge, dar sunetul salutării 
Mariei tulbură pe pruncul Ioan în pântecele mamei sale, Elisabeta. 
Prin salut însăşi Elisabeta se umple de Duhul Sfânt3.  

Înţelesul de bază al termenului avspa,zw pare să fie „a 
îmbrăţişa”. El înseamnă îmbrăţişarea de salut dar şi îmbrăţişarea 
erotică, de dragoste. În LXX însuşi proseku,nhsen auvtw/| kai. 
evfi,lhsen auvto,n kai. hvspa,santo avllh,louj kai. eivsh,gagen auvto.n 
apare doar o dată în Ex 18,7, în traducerea greacă a TM „a cere să 

                                                 
2 H. Windisch, art. Avspazomai, The Theological Dictionary of New Testament (ediţie 
electronică). 
3 Pr. Dr. Ilie Melniciuc-Puică, Evanghelia după Luca – repere isagogice şi comentariu 
– (cap. 1-2), Ed. Euristica, Iaşi, 2004, p. 87. 
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aibă grijă de bunăstare”. Întregul pasaj introduce deplin salutul 
obişnuit la o vizită4. 

Pentru evrei salutul este o ceremonie importantă. Aceasta 
se poate observa din acuzaţia lui Iisus că scribii iubesc avspasmou.j 
evn tai/j avgorai/j (Mc 12,38; Mt 23,6; Lc 20,46). Ca loc de cinste în 
sinagogă sau la petrecere, salutul în piaţă este unul din distincţiile 
prin care rabinii ridică pretenţii pe motivul demnităţii funcţiei lor. 
Un salut se dă pe stradă când onorăm pe cineva. 

Conform lui Mt 5,47 avspa,shsqe - salutul fraţilor - este de 
asemenea posibil printre păgâni, ca un semn natural al apropierii 
create prin rudenie şi prietenie. Iisus doreşte să salutăm pe stradă 
pe cei care nu sunt fraţii noştri şi chiar pe duşmanii noştri, şi astfel 
să-i atragem în cercul prieteniei noastre nerecunoscându-şi mânia. 

Cât de serios a tratat Iisus problema salutului se poate 
vedea în final din regula prin care El şi-a arătat încrederea (în Mt 
10,12 // Lc 10,5) prin expresia „mai întâi ziceţi pace casei 
acesteia”5. Problema în discuţie este cea a salutului la intrarea într-
o casă străină. Această parte a puterii lor de a da pace nu va mai 
rămâne, aşadar, în casă, dar va veni înapoi spre ucenici cu alt scop. 
Eivrh,nh este astfel o putere prin care ucenicii pot da binecuvântări 
dar retragerea lor are forţa unui blestem. Puterea este legată prin 
cuvânt şi gest corespunzător. Salutul apostolilor care este susţinut 
prin evxousi,a (Mt 10,1) = duna,meij este astfel un act sacramental. 
Expresia din Lc 10,4 „pe nimeni să nu salutaţi pe cale” înseamnă 
                                                 
4 Ideea este acreditată şi de Pr. Dr. Ioan Mircea, Dicţionar al Noului Testament A-
Z, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1995, p. 453. 
5 Textele scripturistice au fost redate după Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită 
sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Iustin, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, 
(EIBMBOR) Bucureşti, 1982. 
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că ucenicii sunt opriţi să aibă contacte prin salut în cursul unei 
călătorii.  

 
2.1. Salutul Apostolului 
 
În Fapte se spune de multe ori că Apostolul salută o 

comunitate fie la sosire (18,22; 21,7.19) sau la plecare (20,1; 21,6). 
În Fapte 18,22 „coborând şi a salutat biserica” înseamnă pur şi 
simplu că a vizitat biserica. Pe de altă parte „s-a aşezat în 
Ptolemaida şi a salutat fraţii chiar din prima zi” cf Fapte 21, 7 
presupune o anumită subliniere în scena salutului adică în 
întrunire, pe când Fapte 21,19 este precedată de un salut solemn al 
bătrânilor adunaţi în casa lui Iacob. În acelaşi mod salutul este 
semnificativ la despărţire. Conform Fapte 20,1 avspasa,menoj sau 
salutul de despărţire formează încheierea unei adresări formulate 
pt. ucenicii adunaţi. În Fapte 21,6 ei au îngenuncheat pentru 
rugăciune pe un ţărm şi apoi s-au despărţit (avphspasa,meqa 
avllh,louj kai. avne,bhmen eivj to. ploi/on) înaintea urcării pe vas. 
Această ceremonie emoţionantă constă în îmbrăţişare, sărut şi 
urări de pace. 

Avspasmo.j, într-o scrisoare, este un salut de la distanţă, care 
este înlocuitorul pentru salut şi îmbrăţişarea dintr-o întâlnire 
personală. Ea exprimă ataşamentul sincer în despărţire şi astfel 
serveşte la întărirea relaţiei personale. Obiceiul salutului epistolar a 
fost doar gradual adoptat în sfera culturii greceşti şi romane. În 
scrisori ale perioadei pre-creştine saluturile nu sunt prea obişnuite 
şi nu există serii lungi de saluturi.  

Salutul iniţial al apostolului va fi format din nou din 
cai,rein (Lc 1,28; 2In v.10) ca la începutul adresării salutului; deşi 
va părea să fie un fel de salut descoperit la începutul unei epistole 
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ca,rij u`mi/n erau de asemenea folosite. Salutul final fiind Eivrh,nh 
soi, ca la sfârşitul epistolelor. (Gal 6,16; Ef 6,23; 1Pt 5,14; 3In 15). 

În Noul Testament avspasmo.j este folosit ca formulă 
epistolară obişnuită. Apare în aproape toate epistolele, singurele 
excepţii sunt Gal, unde relaţiile au fost temporar încordate, Efes, 
1Tim şi epistolele soborniceşti Iacob, 2Pt, Iuda şi 1In. Se pare că 
Sfântul Apostol Pavel a fost primul care a văzut marea valoare a 
salutului. El l-a primit ca pe o expresie a unei afecţiuni deosebite 
pe care o purta bisericilor în calitate de creştin şi de Apostol. S-ar 
putea totuşi ca în mediul în care a crescut şi mai ales al 
împrejurimilor iudaice, obiceiul salutului epistolar să fi fost mult 
mai deplin adoptat decât ne permitem să arătăm în prezent. 

Distingem în varianta textuală a termenului grecesc o 
formă imperativă şi un mod indicativ. 

La imperativ avspa,sasqe este termenul cel mai obişnuit. 
Scriitorul cere cititorilor, fie persoane sau grupuri iubite şi preţuite 
de el, să aducă afecţiunea sa prin saluturile de la distanţă,  precum 
în lunga serie din Rom 16,3 ş.u.; Col 4,15; Evr 13,24 (doar aici 
sunt nominalizaţi în mod deosebit conducătorii, în relaţie cu 
întreaga comunitate). Avspa,sasqe este folosit, deci, ca salut către 
toţi membrii comunităţii: Filip 4,21; Col 4,15; 1Tes 5,26; Evr 
13,24. 

Prietenia între ei şi cu el este întărită prin citirea atentă (cf 1 
In 1,3) care va fi mai apoi pecetluită printr-o ceremonie reciprocă. 
Acest avspa,sasqe are de asemenea, în cuprinsul său, o lucrare 
sfântă şi implică a priori o acţiune sacramentală. În final, în epistole 
către persoane individuale avem singularul a;spasai care este doar 
un salut prietenesc, ca la Tit 3,15, unde salutul este restrâns la 
prieteni în credinţă; şi la 3 In 15 care devine o formulă strict 
seculară. 
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Avem de asemenea salutări ecumenice precum 1Cor16,19, 
şi chiar mult mai dezvoltate în Rom 16,16. În primul caz 
Apostolul Pavel vorbeşte pentru bisericile unei provincii din Asia, 
în ultimul caz pentru toate bisericile, de pretutindeni. În final, 
avem un salut distinctiv ca în formula „salutarea mea cu mâna 
mea” din 2 Tes 3,17; 1Cor 16,21; Col 4,18. Conform lui 2 Tes 
3,17 există un „semn” de autenticitate în fiecare epistolă. Este un 
salut cu mâna proprie a apostolului, care este parte a unui stil 
normal al unei scrisori şi care totuşi este, de asemenea, o pretenţie 
a apostolului, fiind material identică cu solemnitatea6. El 
săvârşeşte ceremonia cu un simţ deplin al semnificaţiei interioare. 
O caracteristică izbitoare este că acest aspasmos adică formula 
introdusă, nu se petrece de fapt în orice epistolă. 

 
 

3. Sărutul – afectivitate participativă şi cultică 
 

Pentru actul de afecţiune umană numit „sărut” găsim în 
Noul Testament cuvântul fi,lhma care poate fi tradus ori prin 
„atingere cu buzele”, ori cu „sărutare prelungă”7. Din cele 7 item-
uri ale Noului Testament pentru fi,lhma, 5 se referă la „sărutare 
sfântă” (Rom 16,16; 1Cor 16,20; 2Cor 13,12, 1Tes 5,26; 1Pt 5,14 – 
aici cu exprimarea „sărutarea dragostei), iar două la o sărutare 
pasională (Lc 7,45 – cu referire la femeia din casa fariseului Simon; 
şi Lc 22,48 – precizând „semnul” de recunoaştere dat de Iuda 
pentru prinderea Domnului).  
                                                 
6 Teodor Popescu, Note din epistolele 1şi 2 Thesaloniceni, Ed. GBV, Bucureşti, 
1994, p. 227; Pr. Prof. D. Stamatoiu, Epistola a II-a către Tesaloniceni: introducere, 
traducere şi comentariu, teologia şi actualitatea epistolei, (lucrare de doctorat), Ed. 
Trinitas a Mitropolie Moldovei şi Bucovinei, 1996, p. 32-33. 
7 G. Stahlin, art. Fi,lhma, The Theological Dictionary of New Testament) ediţie 
electronică). 
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Fi,lhma a fost înlocuit în Evanghelia a patra de actul 
spălării picioarelor (In 13, 1-14) ca formă concretă şi sinceră a 
iubirii creştine. Din acest moment, actul hristic consemnat de 
Evanghelia a patra devine act cultic, apreciat şi practicat cu 
intensitate diferită de creştini. 

 
3.1. Sărutul ritual şi creştinătatea timpurie 

 
După cum este atestat de către cele mai vechi scrieri 

creştine, sărutul era una din cele mai comune caracteristici ale 
creştinătăţii timpurii. Era practicat pe toată suprafaţa lumii 
creştine, atât de către aşa-numiţii creştini ortodocşi, cât şi de către 
eretici, şi a devenit parte a aproape oricărui eveniment mare 
creştin. În primele 5 secole ale erei noastre, creştinii se sărutau ca 
parte a rugăciunii, Euharistiei, Botezului şi Ungerii cu Sf. Mir şi în 
legătură cu înmormântările, voturile monahale, martiraje şi 
practicile de penitenţă. Şi totuşi, în ciuda sutelor de referinţe 
străvechi ale sărutului creştin, majoritatea savanţilor au ignorat 
această componentă importantă a credinţei timpurii creştine.8

În Noul Testament îndrumările pentru creştini pentru a 
schimba sărutul apar la sfârşitul lui I Tes, 1 şi 2 Corinteni, Romani 
şi 1 Petru. Toate se produc la sfârşitul epistolei şi sunt virtual 
identice în ordinea cuvintelor: „Salutaţi-vă unul pe altul” (sau 1Tes 
„Salutaţi toţi fraţii”) „cu un sărut sfânt” (sau 1Petru „cu un sărut 
de dragoste”). Scurtimea acestor referinţe şi lipsa de detalii 

                                                 
8 Despre acest gest de iubire creştină au scris în teologia occidentală Fernard 
Cabrol, "Baiser," în Dictionnaire d'Archeologie Chretienne et de Liturgie, ed. Fernard 
Cabrol and Henri Leclercq, Paris, Librairie Letouzey et Ane, 1925, p.117-130; 
Gustav Stahlin, "filew ktl," în Theological Dictionary of the New Testament, ed. 
Gerhard Kittel, transl. G. W. Bromiley,  Eerdmans, Grand Rapids, 1964,  p. 
118-127. 
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specifice sugerează că Pavel şi autorul lui 1Petru consideră că 
auditorii erau deja familiarizaţi cu sărutul. 

Spre sfârşitul sec. II, surse supravieţuitoare mărturisesc 
sărutul ritual creştin timpuriu a unuia cu celălalt în Asia Mică, 
Roma, Atena şi Alexandria9. Justin Martirul prezintă singurul 
exemplu specific al locului sărutului în ordinea slujbei, şi pune 
sărutul ritual la sfârşitul rugăciunii obişnuite şi înaintea 
Euharistiei10. Surse din primul şi al doilea secol nu limitează 
schimbarea de săruturi între participanţii de acelaşi sex şi lucrări de 
la sfârşitul sec. II indică faptul că bărbaţii şi femeile se sărutau unii 
cu alţii11. Aceste lucrări mai arată că precum majoritatea 
exemplelor de săruturi greco-romane12, sărutul ritual creştin era 
unul pe buze. 

Surse din sec. III mai indică faptul că sărutul ritual era o 
obişnuinţă şi unele dezvoltări ulterioare importante erau comune. 
Pe la anul 300 scrieri din Roma, Atena, Alexandria, Cartagina, 
Africa de nord, Asia Mică şi Siria vorbesc toate despre sărutul 
ritual între creştini13. Aceste scrieri leagă sărutul de rugăciune, 

                                                 
9 St. Benko, Pagan Rome and the Early Christians, Bloomington, Indiana 
University Press, 1984, p. 79-102. 
10 Iustin Martirul şi Filosoful, Apologia I, 65.2, în Apologeţi de limbă greacă, PSB 
vol. 2, Traducere, introducere, note şi indice de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. 
Olimp Caciulă, Pr. Prof. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, p. 89. 
11 Kiril Petkov, The Kiss of Peace: Ritual, Self, and Society in the High and Late 
Medieval West, Brill, 2003, p. 133-134. 
12 William Klassen, "Kiss (NT)," în Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel 
Freedman, New York, Doubleday, 1992,  p. 92. 
13 Tertulian, De oratione (Despre Rugăciune)18,1-6, în Apologeţi de limbă latină, 
Traducere de Prof. Nicolae Chitescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol 
şi David Popescu, PSB vol. 3, Introducere, note şi indici de Prof. Nicolae 
Chiţescu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1981, p. 238-239. 
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Euharistie, botez, ungere cu Sf. Mir, martiriu, salutări şi împăcare. 
Lucrările arată, de asemenea, variaţiuni importante în felul cum 
membrii comunităţii schimbă sărutul şi arată încercări ale ierarhiei 
eclesiastice de a pune reguli în sărutul ritual. Tertulian şi Tradiţia 
Apostolică limitează sărutul la creştinii botezaţi; Tertulian spune 
că unii creştini eretici nu urmează aceste reguli14. Deşi majoritatea 
surselor creştine timpurii indică faptul că sărutul este pe buze, 
Faptele lui Andrei şi Faptele lui Ioan îl schimbă ca fiind un sărut al 
picioarelor sau mâinilor15. În contrast cu textele anterioare, care 
permiteau ca femeile şi bărbaţii să schimbe sărutul unii cu alţii, 
Tradiţia Apostolică este prima sursă specifică care interzice această 
practică16.  

Lucrări din sec. IV vorbesc de sărutul ritual ca parte a 
rugăciunii, Euharistiei, Botezului, Mirungerii, penitenţei, 
martirajului şi salutărilor epistolare17. Aceste surse indică de 
asemenea variaţiunile geografice în poziţia sărutului din Liturghia 
Euharistică şi dacă episcopul sărută iniţiatul imediat după botez. 
Similar Tradiţiei Apostolice sunt Constituţiile Apostolice care 
limitează sărutul la cei de acelaşi sex18. La fel cu Faptele apocrife, a 
doua Epistolă Pseudo-Clementină referitoare la feciorie nu mai 
aminteşte un schimb creştinesc de săruturi, pe buze, între sexe 

                                                 
14 Tertulian, Despre prescripţia contra ereticilor (De praescriptione haereticorum) 
41, în vol. cit., p.168. 
15 Frederick Bird, „Ritual as Communicative Action”, în Ritual and Ethnic 
Identity: A Comparative Study of the Social Meaning of Liturgical Ritual in Synagogues, 
Waterloo, Wilfrid Laurier University Press, 1995, p. 30. 
16 P. W. Bradshaw, Early Christian Worship: A Basic Introduction to Ideas and 
Practices, Liturgical Press, 1998, p. 79. 
17 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheza a V-a mistagogică, 3, în Cateheze, trad şi 
note de Pr. Prof. Dumitru Fecioru, Bucureşti, 2003, p. 359; A. Schmemann, 
Euharistia. Taina Împărăţiei, Ed. Anastasia, Bucureşti, f.a., p. 142. 
18 P. W. Bradshaw, op.cit., p. 80. 
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opuse19. Constituţiile Apostolice arată că clerul se sărută doar în 
mod cleric şi mirenii doar în sens laic20. Testamentul Domnului 
Iisus Hristos, de asemenea, susţine această despărţire21. 

Din secolul V avem surse  care expun în continuare 
diversitatea mărită a practicilor sărutului în creştinătatea timpurie. 
Ele indică modificări în poziţia sărutului în timpul slujbei 
Euharistice, diferenţe între practicile liturgice Orientale şi 
Occidentale şi o proliferare a legării sărutului de alte ritualuri. 

Spre sfârşitul secolului sărutul apare drept o parte a 
încheierii unei rugăciuni, în Euharistie, Botez, Mirungere, martiraj, 
cultul martirilor, voturi monahale, închinări de acasă, sărutarea 
altarului, în saluturi epistolare şi în ritualuri de înmormântare22. 

Chiar şi o scurtă perspectivă a sărutului ritual ridică 
numeroase întrebări privind practica şi legătura sa cu identitatea 
comunitară şi graniţele sociale, acest articol îndreptând atenţia 
doar asupra unui aspect al acestor relaţii – modul în care se 
efectuează sărutul drept cale de definire a creştinătăţii ca familie. 
Înainte de a mai cerceta sărutul ritual creştin, totuşi, mai întâi este 
necesar să examinăm folosirea necreştină a sărutului ca gest 
familiar. Adoptarea şi modificarea acestor obiceiuri contemporane 
de sărut devin o preocupare centrală pentru conducătorii creştini 
timpurii. 

 

                                                 
19 Kiril Petkov, op. cit., p. 136. 
20 P. W. Bradshaw, op.cit., p. 81. 
21 *** Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, traducere şi studiu introductiv de 
prof. dr. Nicolae Achimescu, Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 74. 
22 Fer. Augustin,  De civitate 22.8 ; Fer. Ieronim, ep. 22.6; Rufinus, 23, 33; Paulin 
de Nola, carm. 18.127; (Pseudo-Dionysius, Ierarhia bisericească 3.3.8; 5.2; 5.3.1; 
6.2; 6.3.4; Theodore of Mopsuestia, On Eucharist and Liturgy.  ed. A. Mingana, 
Theodore of Mopsuestia on the Lord's Prayer and Sacraments, Cambridge, W. Heffer, 
1933, p. 230-232. 
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3.2. Sărutul şi familia greco-romană 
 

Lumea greco-romană deseori a asociat sărutul cu relaţiile 
de familie. Într-o cercetare a aproximativ 900 de referinţe 
necreştine greceşti şi latine, sărutul familiar reprezenta a doua cea 
mai largă categorie, depăşită doar de săruturile între cei 
necăsătoriţi23. Aceste săruturi familiare le includeau pe cele între 
părinţi şi copii (60%), soţi (26%), rude (9%) şi familia mai extinsă 
(5%). Deşi sursele rămase rareori vorbesc în privinţa cărei părţi a 
corpului era sărutată, acelea care sugerează că salutul familial se 
efectua cel mai adesea pe buze. 

Conform literaturii clasice, rudelor nu doar li se permitea 
să se sărute între ele, ei chiar trebuiau să facă asta. Scriitorii latini 
se referă adesea la aceasta ca fiind IUS OSCULI. În Elegiile sale, 
Propertius expune diverşi oameni care au dreptul să îşi sărute 
partenerul, incluzând rude bărbaţi şi femei24. Povestitorul 
Amorezului lui Ovidiu se plânge că trebuie să-şi sărute în mod 
secret amanta, dar soţul său poate pretinde aceste săruturi de 
drept25. Ovidiu arată în altă parte că aceasta se petrece din 
perspectiva părţii opuse, un soţ pretinzându-şi drepturile sale ca 
fiind încălcate când soţia sa sărută alt bărbat26. Metamorfozele lui 
Ovidiu arată că adeseori rudele se sărută în public, un obicei din 
Byblis folosit pentru a indica o relaţie incestuoasă cu fratele său27. 

                                                 
23 Philip F. Esler, The First Christians in Their Social World, London, Routledge, 
1994; idem, Modelling Early Christianity: Social-Scientific Studies of the New Testament 
in its Context, London, Routledge, 1995. 
24 Sextus Propertius Elegii 2,2 în Aulus Albinus Tibullus,  Albius Tibullus şi 
autorii Corpusului tibulian : [Elegii], Bucureşti, Ed. Univers, 1988, p. 82. 
25 Publius Ovidius Naso, Metamorfoze, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1959, p. 136. 
26 Ibidem, p. 168. 
27 Ibidem, p. 114. 
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Suetoniu arată că Agripina şi-a sedus unchiul „ajutată de IUS 
OSCULI”28. 

Unii scriitori justifică un drept tradiţional al bărbatului de a 
săruta rudele feminine în public ca pe „o verificare a respiraţiei” 
asigurând faptul că femeile nu fură din vinul familiei29. De 
exemplu, Athenaeus spune: „Este imposibil ca o femeie să bea vin 
neobservată. Deoarece, mai întâi, o femeie nu are controlul 
[depozitului] de vin. Apoi, ea trebuie să o sărute şi rudele soţului, 
până la copii celui de-al doilea văr, şi nu fac asta în fiecare zi ori de 
câte ori ea îi vede pentru prima oară. În final, deoarece ea nu ştie 
pe cine va întâlni, ea se păzeşte pentru că numai dacă gustă [din 
vin] nu mai este nevoie de o altă acuzaţie30. Gellius şi Pliniu 
prezintă descrieri asemănătoare ale acestui obicei31. Şi Tertulian 
citează această tradiţie şi se plânge că în contrast cu vechea  Romă, 
în prezent „datorită vinului nu există sărut gratis”32. Desigur pare 
nepotrivit faptul că oricare din aceşti autori cunoşteau originile 
sărutului familial schimbat în public. În schimb, ei îşi construiesc 
explicaţiile pe o practică contemporană care încurajează propriul 
proiect narativ, fie prin faptul că proiectul ar fi discuţia lui 

                                                 
28 Philippe Aries, G. Duby, coord., Istoria vieţii private: de la Imperiul Roman la 
anul o mie: vol. 1, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1994, p. 79. 
29 David Braund, John Wilkins (eds)., Athenaeus and his World, University of 
Exeter Press,  2000, p. 362. 
30 Ibidem, p. 366. 
31 Aullus Gellius, Nopţile atice, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1965, p. 36; 
Caius Plinius Secundus, Naturalia historia: enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate, 
vol. 2 (Antropologia, zoologia), trad. de Costa Ioana şi Dinu Tudor, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2001, p. 80. 
32 Tertulian, Apologeticum, în Apologeţi de limbă latină, Traducere de Prof. Nicolae 
Chitescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol şi David Popescu, 
Introducere, note şi indici de Prof. Nicolae Chitescu, PSB vol. 3, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 
1981, p. 47. 

http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/rezultate.php?c=2&q=Aries%2C%20Philippe%2C%20coord.&st=s&tp1=1&tp2=1&tp3=1&tp4=0&tp5=0&tp6=0
http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/detalii.php?c=3&q=timp%20liber&st=s&tp1=1&tp2=1&tp3=1&tp4=0&tp5=0&tp6=0&ct=105069_1
http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/detalii.php?c=3&q=timp%20liber&st=s&tp1=1&tp2=1&tp3=1&tp4=0&tp5=0&tp6=0&ct=105069_1
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Atheneus asupra relelor băutului în exces, sau descrierii făcute de 
Tertulian asupra moralei romane decăzute. 

Surse necreştine uneori folosesc sărutul familiar pentru a 
descrie relaţii nefamiliare. În Măgarul de Aur a lui Apuleius, 
naratorul „l-a îmbrăţişat pe Mithra, preot şi în prezent tatăl meu, 
agăţându-se de gâtul său şi sărutându-l de multe ori”33. Din 
păcate, rolul sărutului în acest text este foarte neclar aici. Deşi 
prezenta discuţia lui Apuleius asupra ritualurilor lui Isis, sărutul nu 
se produce în timpul ritualului de iniţiere, ci cu câteva zile mai 
târziu şi în contextul exprimării recunoştinţei; cel mai probabil este 
un sărut de recunoştinţă, un gest bine atestat greco-roman34. 
Expresia „preot şi în prezent tatăl meu” este de asemenea vagă. 
Naratorul interpretează sărutul său în mod esenţial ca pe un sărut 
familial (Mithra este acum tatăl  său), un sărut religios (Mithra este 
preot) sau ca pe o combinaţie a acestora? Desigur, mai rămâne 
frecventa întrebare asupra a cât de apropiate sunt descrierile lui 
Apuleius asupra reprezentării practicilor reale. Fără îndoială textul 
lui Apuleius arată o legătură între sărut şi folosirea de către un 
grup religios a imaginii familiei. Un exemplu mai puţin ambiguu al 
folosirii sărutului în discutarea legăturii fictive între rude există în 
Satyricon, când Circe îl numeşte pe iubitul lui Encolpius drept 
„frate” şi se oferă drept noua sa „soră” (adică partener sexual). 
Encolpius trebuie doar s-o sărute pentru a recunoaşte această 
nouă relaţie care vine cu acelaşi tip de beneficii sexuale pe care le 
asigură în mod curent „fratele” său35.  

                                                 
33 Lucius Apuleius, Măgarul de aur, roman, trad. de Tr. Diaconescu, Ed. 
Saeculum vizual, 2002, p. 78. 
34 Ibidem, p. 79. 
35 Petroniu (Titus Petronius Niger), Satyricon, Ediţie nouă revizuită, Traducere, 
postfaţă şi note de Eugen Cizek, Editura Paideia, „Colecţia cărţilor de seamă“, 
Bucureşti, 2003, p. 100. 
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Sărutul la sfârşitul antichităţii era asociat cu multe situaţii 
diferite şi cu multe relaţii diferite. Acest larg context cultural 
devine esenţial pentru înţelegerea diverselor roluri ale sărutului 
ritual în comunităţile creştine vechi. Deoarece una este foarte 
deosebită, înseamnă că o legătură cu rudele (fie biologice sau 
fictive), nu este surprinzător că schimbul ritualizat de săruturi între 
membrii grupului apare într-o comunitate, precum la începutul 
creştinismului, încercând să sublinieze o structură familială. 

 
3.3. Crearea unei familii creştine 
 
Deşi cercetătorii anteriori nu au cercetat folosirea în 

creştinism a gesturilor familiale, mulţi au analizat folosirea de către 
creştinii timpurii a nomenclaturii familiale. Aplicarea termenilor de 
rudenie nu către rudele biologice dar către cei legaţi prin credinţă, 
creştinii vechi încercau să redefinească familia. Aşa cum 
exemplifica Matei 12,46-50, familia creştină depăşea până şi 
legăturile biologice36. Pentru Biserica veche  asemenea analogii nu 
doar descriu, dar şi prescriu. Comparând comunitatea creştină 
străveche cu familia, se sublinia tăria şi unitatea grupului; o 
asemenea etichetare putea deveni auto-împlinită. 

Descrieri creştine timpurii al sărutului ritual au devenit 
parte al acestui proiect mai larg de construire a creştinilor timpurii 
ca fiind rude. Mulţi autori creştini declară în mod explicit că 
sărutul ritual creştin este ca un sărut între rude. Scriind în sec. II, 
Atenagora previne faptul că atunci când sărută „este de mare 
importanţă pentru noi ca trupurile fraţilor şi surorilor şi ale altora 
numiţi cu nume de rude, să nu rămână neinsultate şi neluate în 

                                                 
36 David L. Balch, Carolyn Osiek, Families in the New Testament World: Households 
and House Churches, Westminster, John Knox Press, 1997, p. 58. 
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seamă”37. În sec. III, Tertulian arată că spre deosebire de soţul 
creştin care recunoaşte că sărutarea prietenului creştin este 
asemănătoare cu sărutarea rudelor de sânge, un soţ păgân 
interpretând greşit încercările soţiei „să se târască în închisoare 
pentru a săruta legăturile martirice” sau „să întâlnească pe oricare 
dintre fraţi pentru [a da] sărutul”38. La începutul sec. V Augustin 
foloseşte limbajul de rudenie pentru a spune „buzele tale se trag 
pe lângă buzele fratelui tău în acelaşi fel care inima ta nu se retrage 
de lângă inima sa”39. 

În scrierile despre sărutul familial şi sărutul ritual, aceste 
surse recurg la diverse tipuri de relaţii. Fără îndoială rămâne tăcere 
ciudată când ei nu menţionează anume membru a unei case vechi  
- sclavul. Printre sursele necreştine există multe aluzii la sărutarea 
sclavilor pentru plăcere sexuală40, totuşi o persoană liberă şi 
sărutarea sclavilor pentru motive ne-sexuale era privit ca ceva 
extrem de neobişnuit. De exemplu, în Satirycon, Encolpius este 
surprins când un sclav pe care l-a ajutat vine să-l sărute41, şi în 
Epistolele sale Seneca notează că el în mod specific are aşteptări 
sociale când salută sclavii altora cu un sărut pe mâini42 . În 
contrast, surse creştine niciodată nu plasează vreo restricţie  
                                                 
37 Atenagora Atenianul, Scolie în favoarea creştinilor, în Apologeţi de limbă greacă, 
Traducere, introducere, note şi indice de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. 
Olimp Căciulă, Pr. Prof. D. Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, p. 60. 
38 Tertulian, Apologeticum, în trad. cit., p. 62. 
39 Writings of Augustine. Answer to the Letters of Petilian, book I, ch. 11, mb-
soft.com/believe/txue.htm accesat 10.03.2007. 
40 M. Ph. Penn, Kissing Christians: Ritual and Community in the Late Ancient Church, 
University of Penssylvania Press, 2005, p. 30. 
41 Petronius, Satyricon, XCIV, trad. cit. p. 143. 
42 Seneca, Despre binefaceri, Despre îngăduinţă, Ediţie îngrijită, note şi indice de 
Ioana Costa, traducere din limba latină de Ioana Costa şi Octavian Gordon, 
studiu introductiv de Anne Bănăţeanu, Ed. Polirom, Iaşi, 2005, p. 213. 
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asupra schimbării sărutului ritual cu un sclav creştin, iar Martiriul 
lui Perpetua arată că înainte de execuţie martirii din Cartagina s-au 
sărutat între ei, un schimb care ar fi inclus-o pe sclava Felicitas43. 
Cu alte cuvinte, şi în executare şi în descriere sărutul ritual ştergea 
temporar distincţia de statut pe care de altfel creştinii o menţineau 
în aranjamentul casnic; cel puţin când schimbau sărutul ritual chiar 
şi sclavii deveneau membri deplini ai familiei creştine.  

Alegerea de către Hrisostom a analogiilor nu este 
întâmplătoare. Datorită legăturii culturale prin sărut cu rudele 
familiei, auditorul lui Hrisostom n-ar fi fost surprins de termenii 
de rudenie pentru a descrie sărutul. Legând sărutul ritual de sărutul 
familial, Hrisostom mai leagă măreţia de rezultatul său; sărutul 
creştin creează o legătură la fel de puternică ca între cei mai 
apropiaţi membri ai familiei. Prezentarea de către el a acestei 
analogii impune de asemenea anumiţi parametrii în privinţa iubirii. 
Necomparând sărutul ritual cu un sărut între soţi sau între fraţi şi 
surori, cele spuse de Hrisostom evită conotaţii posibil erotice44. 

Deşi legând sărutul ritual creştin de un gest familial 
obişnuit există o mişcare retorică eficientă, care de asemenea este 
potenţial problematică. Legarea sărutului ritual creştin de practicile 
sărutului de fiecare zi, Hrisostom ameninţă să facă sărutul posibil 
dincolo de graniţele de grup. Dacă, aşa cum sugerează analogia sa, 
sărutului creştin este atât de asemănător cu un sărut între membrii 
familiei, de ce ar trebui să legăm comunitatea creştină pentru a trăi 
acest lucru? Pentru a evita această problemă, Hrisostom 
diferenţiază sărutul creştin de acelaşi sărut familiar cu care mai 
                                                 
43 Martiriul Sfintelor Perpetua si Felicitas 6.4, în Actele martirice, Studiu introductiv, 
traducere, note şi comentarii de Pr. Prof. Ioan Rămureanu, col. PSB vol. 11, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1982, p. 306. 
44 Sf. Ioan Gură de Aur, Cateheze maritale. Omili la căsătorie, trad. pr. Marcel 
Hancheş, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2004, p. 114. 
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înainte îl identificase. Hrisostom mai întâi schimbă cele spuse prin 
faptul că sărutul ritual produce o dragoste la fel de puternică ca 
între membrii familiei – într-adevăr ea creează o dragoste chiar 
mai puternică decât cea trăită într-o familie  biologică. Apoi, el 
notează că dispoziţia creată prin sărutul familial este de aşteptat; 
natura face iubirea între rude, astfel încât emoţia nu este 
extraordinară. Harul produce între creştini înrudiţi nebiologic, 
ceea ce înseamnă că iubirea creştină este o calitate mult mai 
remarcabilă – producând o legătură între suflete. 

 
4. Totul în familie? 
 
Sărutul, totuşi, nu doar a creat noi familii, le-a sfărâmat pe 

cele vechi. Asemănător contemporanilor necreştini, vechii creştini 
schimbau adesea săruturi ca formă de salut45. Sărutul pentru 
salutare a reafirmat legătura în comunitate şi a funcţionat ca 
instrument de excludere. De exemplu, Sf. Grigorie de Nazianz şi-a 
lăudat mama Nona, deoarece ea n-a permis „niciodată ca mâna ei 
să atingă mâini [păgâne], şi nici ca buzele ei să sărute buze păgâne, 
nici chiar pe cele ale unei femei extrem de respectabilă în toate 
privinţele, chiar membră a casei sale”46. Înainte de a deveni 
creştină, o femeie în mod sigur şi-a sărutat rudele. Şi totuşi, 
aderând la comunitatea creştină, mama lui Grigorie în mod 
intenţionat încalcă IUS OSCULI şi nu mai sărută un necreştin, 
indiferent cât de apropiat i-ar fi. 

                                                 
45 Carolyn Osiek, The Family in Early Christianity: 'Family Values' Revisited, 
Catholic Biblical Quarterly 58, 1996, p. 15. 
46 Gregory of Nazianz, Orationes 18.10, PG 35, col. 996, la W. Klassen, The 
Sacred Kiss in the New Testament: An Example of Social Boundary Lines, New 
Testament Study 39,  1993, p. 125. 
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Puterea aşteptărilor contemporanilor pentru sărutul între 
membrii familiei ca şi hotărârea lui Grigorie de a sublinia această 
faţetă particulară a comportamentului mamei sale sugerează că 
contemporanii ar fi privit acţiunile Nonei ca pe ceva extrem de 
semnificativ. În privinţa dinamicii grupului, a stabilit pe cineva 
nou din grup (o nouă familie creştină cu care se sărută) ca şi pe 
cineva nou, din afara grupului (rude necreştine pe care anterior le-
a sărutat dar nu şi acum); sărutul nu numai a putut defini o nouă 
familie nebiologică, el a putut să separe indivizi faţă de familiile lor 
biologice. 

Descriind comportamentul mamei sale drept demn de 
menţionat, Grigore sugerează că el era atipic. Fără îndoială, ea 
prezenta un ideal. Era un exemplar al sărutului ritual dus spre 
sfârşitul său logic – dacă doar îşi sărută ruda şi dacă familia în 
prezent este definită prin legături de credinţă, doar ea putea să nu 
sărute rude necreştine, deoarece ei nu mai reprezintă familia. Chiar 
dacă practica sărutării era rareori la extreme precum la Nona, 
retorica lui Grigorie sugerează că autorii creştini nu s-ar fi supărat 
dacă ar fi fost aşa. 

 
Martirajul lui Andrei, de la sfârşitul sec. II prezintă un alt 

exemplu de rude păgâne ca nefiind demne de sărutat. Martiriul lui 
Andrei este, desigur, o sursă foarte diferită de omiliile lui 
Hrisostom sau de predicile lui Grigorie Nazianz. Asta nu indică 
felurile prin care martorii creştini timpurii se sărutau într-adevăr cu 
altul. Aceasta arată totuşi că chiar şi în descrierile fictive, sărutul 
asigură totuşi un răspuns valabil la întrebarea „fiind creştin care 
este familia mea”? 

În Martirajul lui Andrei, Aegeates, soţul recent convertitei 
Maximilla, se întoarce dintr-o lungă călătorie. El intră în dormitor, 
care doar cu câteva momente mai înainte găzduise o întreagă 
congregaţie creştină. Credincioşii, făcuţi invizibili de către 
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Apostolul Andrei, tocmai plecau, lăsând-o doar pe Maximilla să se 
roage. Aegeates o aude pe Maximilla pronunţându-i numele şi el 
se aşteaptă ca ea să primească cu entuziasm sărutările sale, dar 
curând se convinge de contrar. Dar Aegeates insistă în încercarea 
de a intra în dormitor, crezând că Maximilla încă doarme, 
deoarece el o iubea. Dar ea se ruga. Şi când l-a văzut, ea s-a întors 
şi a privit în pământ. Şi el i-a spus: „Mai întâi, dă-mi mâna dreaptă 
ca s-o sărut. Mai apoi nu-ţi voi mai spune soţie ci doamnă, pentru 
că sunt împrospătat de sfioşenia şi dragostea ta pentru mine”. 
Deoarece, bietul om, când a găsit-o rugându-se s-a gândit că se 
ruga pentru el; când şi-a auzit numele în timp ce se ruga, el a fost 
încântat, dar iată ce i-a spus Maximilla: „Scapă-mă aşadar, de 
împreunarea cu Aegeates şi păstrează-mă curată şi castă doar 
pentru a-l sluji pe Dumnezeul meu”. Şi când, pentru că el voia să 
o sărute, s-a apropiat de gura ei, ea l-a împins spunând: „Nu este 
drept Aegeates ca gura unui bărbat să atingă gura unei femei după 
rugăciune”. Şi proconsulul, uimit de asprimea jumătăţii sale, s-a 
îndepărtat de ea şi dezbrăcându-se de veşmintele de călătorie, s-a 
odihnit; terminându-şi călătoria lungă, întinzându-se a adormit.47

Refuzul Maximillei  de a-şi săruta soţul modifică radical 
aşteptările culturale. Ea îşi justifică acţiunile spunând că sărutul lui 
Aegeates i-ar spurca o gură recent purificată prin rugăciune48. 

Ce face impur sărutul lui Aegeates? Maximilla dă în mod 
explicit o explicaţie: diferenţa de sex dintre Aegeates şi Maximilla 
face sărutul dintre ei de după rugăciune să fie spurcat. Această 
explicaţie, totuşi, contrazice orice mărturie din sec. II privind 
practica sărutului creştin. De exemplu, Tertulian vorbeşte despre 
soţi ca şi despre bărbaţi şi femei neînrudiţi, care schimbă un sărut 

                                                 
47 J. F. White, Documents of Christians Worship: Descriptive and Interpretative Sources, 
Westminster, John Knox Press, 1992, p. 86-88. 
48 Avem aici aplicarea cazuistică a textului din I Cor 7,5. 
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ritual atât în Biserică cât şi acasă. Tertulian vede sărutul ca pe o 
„pecetluire a rugăciunii” şi consideră că rugăciunea fără sărut este 
incompletă49. 

Din perspectiva Faptelor apocrife, căsătoria dintre creştini 
şi necreştini era cu totul ameninţătoare, datorită implicaţiilor 
sexuale şi grijii privind împărţirea credinţei. În Faptele apocrife 
practic toţi protagoniştii trebuie să-şi ilustreze devoţiunea faţă de 
creştinism prin abandonarea celor mai apropiate rude. Refuzul 
Maximillei de a-şi săruta soţul era parte a unei strategii mai largi de 
a pune comunitatea creştină deasupra legăturilor biologice. Ca şi 
mama lui Grigorie, acţiunile Maximillei ajută creştinătatea să 
dezvolte un model succesional de rudenie. 

Două capitole pentru apărarea creştinilor asupra acuzaţiilor 
de „banchete fără zei şi uniuni sexuale”50 din sec. II, când 
Atenagora scrie: „După vârstă, pe unii îi numim fii şi fiice şi pe 
alţii îi ţinem drept fraţi şi surori, iar cei în vârstă primesc distincţia 
de taţi şi mame. Prin urmare, este foarte important pentru noi ca 
trupurile fraţilor şi surorilor noastre şi ale celorlalţi numiţi cu 
numele de rude să nu fie insultate şi nebăgate în seamă”. Se spune 
din nou „dacă cineva trebuie să sărute de două ori pentru că i-a 
plăcut …” şi adaugă: „prin urmare este nevoie să fim atenţi la 
sărut sau la salut pentru că dacă gândurile noastre sunt doar puţin 
tulburate prin aceasta, asta ne scoate din viaţa veşnică”51. 

În capitolul anterior al Apologiei sale, Atenagora spune că 
datorită faptului că creştinii cred că Dumnezeu se uită pururi în 
inimile credincioşilor, ei sunt foarte virtuoşi în gânduri ca şi în 

                                                 
49 Tertulian, De oratione 18.1.6, trad. cit., p. 240. 
50 Pr. Prof. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I, Editura Institului Biblic şi de 
Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1983, p. 115. 
51 Atenagora Atenianul, Scolie în favoarea creştinilor 32, în trad. cit., p. 153. 
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fapte52. Capitolul 32 include parafraza lui Atenagora privind Matei 
5,28 – numai privind o femeie cu poftă, devine un act de adulter. 
Când vorbeşte despre sărut, citarea de către Atenagora a unei 
cuvântări neatestate biblic ajunge la aceeaşi concluzie. Citatul 
începe cu o transgresie comportamentală clară – condamnă 
oamenii care iubesc sărutul atât de mult încât mai cer şi altele. Ca 
şi pasajul lui Matei, a doua jumătate a celor spuse trec de la 
acţiunea exterioară la emoţiile interioare. Chiar dacă 
comportamentul aparent al creştinilor pare corect (sărutul o 
singură dată), participanţii trebuie să controleze ce gândesc numai 
între ei şi Dumnezeu. Aşa cum un ochi alunecos comite adulter, 
atunci când creştinii se sărută între ei, o minte pofticioasă poate 
duce la pedeapsă. Conform lui Atenagora deoarece scopurile sunt 
atât de înalte, de câte ori se sărută creştinii îşi stăpânesc atât 
comportamentul exterior cât şi gândurile interioare. Prin 
sublinierea pericolului inerent al sărutului, Atenagora construieşte 
un schimb cast de săruturi rituale, ca pe un spectacol dramatic, 
privind credinţa creştinilor care îşi ţin dorinţele sexuale sub 
control, chiar şi în situaţiile cele mai tentante. 

Capitolul 33 prezintă câteva exemple extinse ale reţinerii 
sexuale creştine: creştinii căsătoriţi se împreunează doar pentru 
procreare, mulţi creştini rămân permanent virgini şi văduvele şi 
văduvii creştini nu se mai căsătoresc53. Nici un comentator n-a 
sugerat vreodată că acestea sunt reacţii la bârfele răspândite 
privind recăsătorirea creştinilor. În schimb, cercetătorii moderni 
văd ca parte a unei motivaţii mai largi a lui Atenagora faptul că 
creştinii urmează asemenea etică sexuală, orice relatare privind 
practicile orgiastice creştine fiind complet nefondate.  

                                                 
52 Ibidem, p. 155. 
53 Ibidem, p. 156. 
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Atenagora discută în mod explicit despre incest la 
începutul cap. 32, în care vorbeşte despre relaţiile incestuoase ale 
lui Zeus cu propria sa mamă, fiică şi soră, şi relaţia lui Thyestes cu 
fiica sa. Atenagora foloseşte aceste descrieri mitologice obişnuite 
drept argumente favorabile pentru rudele creştine. Spre deosebire 
de zeii necreştini, care se împreunează cu rudele biologice, creştinii 
sunt atenţi ca nici măcar să nu existe gânduri păcătoase privind 
rudele. 

Atenagoras spune că dacă creştinii s-ar săruta „cu cea mai 
mică intenţie în gânduri”, această distincţie între comportamentul 
creştin şi necreştin s-ar distruge. Ei, precum zeii păgâni, ar fi 
vinovaţi de incest. În contextul ritualului creştin, ceea ce face să 
devină o graniţă este cu totul perturbantă pentru linia subţire care 
o traversează. Ca un act de apropiere, sărutul îi aduce pe creştini 
mai aproape unul de altul – ei ar trebui să fie la fel de apropiaţi ca 
de cele mai apropiate persoane din familie. Ca reacţie la 
posibilitatea ca participanţii să folosească sărutul pentru a deveni 
ceva mai apropiaţi, Atenagora foloseşte aceeaşi structură fictivă de 
relaţie care iniţial a micşorat distanţa socială dintre creştini pentru 
a plasa parametrii asupra unui comportament corect în sărut; 
sărutul ritual este un sărut împărtăşit de rude, nu de amanţi. 

 
5. Forme de afectivitate cultică în societatea 

contemporană 
 

Sărutarea păcii este un ritual liturgic de mare forţă în care 
omul se deschide faţă de aproapele şi se îmbracă în iubirea lui 
Hristos printr-un act al trupului care exprimă împăcarea şi unirea 
sufletelor în iubirea dăruită reciproc, ca legătură cu Dumnezeu.  
Această sărutare are ca semnificaţie principală primirea şi 
transmiterea darului păcii lui Dumnezeu, salom-ul biblic ca dar 
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mesianic prin excelenţă (Lc. 2, 14; 24, 36; In. 20, 19; 21, 26), şi dar 
eshatologic caracteristic Noului Israel, devenit ulterior un ritual 
liturgic de mare forţă54. În timpul cântării Pe Tatăl, pe Fiul şi pe 
Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită55, episcopul şi preoţii 
ortodocşi, rostind Iubi-Te-voi Doamne, vârtutea mea, Domnul este 
întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu (Ps. 17, 1) sărută 
Darurile de pâine şi vin pregătite pentru Sfânta Euharistie. Apoi îşi 
dau succesiv sărutul păcii pe umeri, strângându-şi mâna dreaptă. 
Sărutarea se dă de trei ori în numele Sfintei Treimi, cel dintâi 
spunând: "Hristos în mijlocul nostru", celălalt răspunde "Este şi 
va fi" iar cel dintâi încheie "Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor". Mărturisim astfel că Hristos este în mijlocul nostru şi ne 
dă puterea să ne iubim unii cu alţii56. 

Mărturia dragostei se reflectă şi la nivelul credincioşilor 
ortodocşi. Astfel, conform mărturiei Părintelui Dumitru 
Stăniloae57, practica sărutului păcii în unele biserici din 
Transilvania constă din sărutarea mâinilor credincioşilor vârstnici 

                                                 
54  Prot. Dr. Ioan Bude, Conotaţii biblice despre „Jertfa vie” şi limbajul imnic-euharistic, 
Ed. Alma Mater, Cluj Napoca, 2006, p. 167. 
55 În secolul al X-lea întâlnim îndemnul Să ne iubim unii pe alţii completat cu 
precizarea ca într-un gând să mărturisim (confirmată de manuscrise din secolul al 
XII-lea), precizare care leagă îndemnul la iubire de mărturisirea credinţei. Se 
urmăreşte aceeaşi ordine sugerată de scrierile pauline privind comuniunea 
dragostei între cei ce mărturisesc la fel pe Hristos (Rom 16, 16-21; I Cor 16, 
20-24). 
56 Sărutarea umerilor, care se practica numai în Postul Mare, este explicată de 
Sfântul Teofilact al Bulgariei prin aceea că umerii sunt simbolul vieţii active 
prin care putem purta crucea Domnului pentru a fi răstigniţi cu El, în măsura 
în care ne e posibil. Nu putem să ne iubim aproapele, inclusiv duşmanii, decât 
lepădându-ne de egoism, asumându-ne crucea şi urmându-i lui Hristos (Matei 
16, 24). 
57 Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia 
ortodoxă, Ed. Mitropolie Olteniei, Craiova, 1986, p. 246-247. 
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de către cei mai tineri, urmată de îmbrăţişarea lor, bărbaţi cu 
bărbaţi şi femei cu femei. Păstrarea în Ortodoxie a acestei forme 
de afectivitate între credincioşi, completată de lipsa unei hotărâri a 
autorităţii bisericeşti care să-l interzică dovedeşte că nu există nici 
un impediment canonic pentru săvârşirea ei. 

Sărutul se poate da între vecini, ca în epoca primară, 
bărbaţi cu bărbaţi şi femei cu femei, fără a se produce dezordine în 
biserică. Ca formă concretă, în contextul de azi, nu se pune 
problema sărutului pe gură. Se poate opta pentru forma 
tradiţională românească, sărutarea mâinilor credincioşilor mai în 
vârstă, sau simpla strângere a mâinii ca în ritul roman. În Bisericile 
de tradiţie latină, sărutul ritual este desemnat prin formula „salutul 
păcii”, fiind o aplicare a principiului iubirii creştine de facto, ca 
trecere de la ascultarea cuvântului la comuniunea şi împărtăşirea 
Hristos euharistic. 

De altfel, acest ultim semn de afecţiune creştină este 
practicat de multe biserici creştine, ancorate în tradiţia 
creştinismului primar sau care au dezvoltat o nouă formă de 
tradiţie creştină. 

Ca formă de salut verbală, mulţi creştini în cadrul bisericii 
de care aparţin, şi-au definit formule biblice sau ancorate în 
scrierile noutestamentare: „Maranatha”, „Lăudat să fie Iisus”, 
„Hristos a înviat”, însoţite de gesturi şi simboluri comune de 
recunoaştere. Putem sesiza, o formă incipientă de tradiţie 
dinamică, care actualizează vechile formule biblice fie prin 
exprimări imnice, fie prin saluturi generale precum „Doamne 
ajută!” 

În baza acestei tradiţii dinamice, credem că creştinismul, 
sub diversele forme de manifestare, va reuşi să învingă în 
competiţia cu valorile pur umanistice promovate de statele 
moderne sau alianţele politice globale, urmând îndemnul paulin: 
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„nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de 
altul” (Rom 13,8). 


